
সিসসসরেরেসরসিরিররসসর সর ররর সর 
অভিনব নট্যসম্তার! বৈচিত্র্যময়*ভাব-ব্যঞ্জন! !! 
শ্রীরজেন্দ্রকুমার দে এম, এ, বি, টি, প্রণীত 

নৃতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক 

কুনকেএব আগে 
[ স্থপ্রসিদ্ধ নট্ট কোম্পানীতে অভিণীত ]। 

কুকক্ষেত্রের রন রঞ্িজ ইত সবাই জানে ; কিন্ত 
তারও আগে শ্রীকৃষেব হুদশনচক্ে একটি নোনার 
সংসার মে ছারগাব হইয়া 'গয়াছিল, সেকথ। কজন 
জানে । কে নে হংসছিম্বব, তাদের পরিচয় 

মানুম কবে ভুলিযা গিযাঞ্ছে। ভুল যাওথ। 

সেই মর্মম্পর্শ। কাহিনীএই নাটারূপ এই 

“কুরক্ষেত্রের আগে” 
ধম্মপাজা সংশ্থাগনে শ্রীকৃষ্ণের অমোণ রাজনীতি, 
মোমদত্বের কৃটবুদ্ধির খেল', ডিম্ব কর অপুবব 

জাঙতপ্রম নরল ভাদায় সাবল।ল ছন্দে 

বপাযিত। বৈচিত্র্যমঘ ঘটনার ঘাত- 

প্রতিব( তপূর্ণ নাটক । লৌহীন সম্প্র- 
দায়ের আভিনযের স্বর্ণ হযাগ | 

মূলা ২'৫* আডাই টাক|। 
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মুদ্র|কর_-ঈগৌরহরি দাস 

অরমা প্রেস 

২৯, গ্রে ই্রাট, কালিক।তা-৫ 

[ প্রকাশক কক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত্ ] 



[মুক্তির মন্ত্র] 
( ধর্মমূলক এঁতিহাসিক নাটক ) 

নিয়তি, বীরপুজী, মুক্তি-তীর্ঘ, ত্রহ্দতেজ, অমর।ণতী, চাষ।র মেয়ে, চক্রী, 

বনবীব, দেশের দাবী, দলম।দল, রামরজ্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা 

নাট্যভাবরতী শ্রীকানাইলাল শীল গ্রগাত। 

কলিক!ত।র ন্্প্রসিদ্ধ 

ভাণ্ডারী অপের। কর্তৃক অভিনীত । 

“হুন্গির্ঘল-সাহিত্য-মন্ৰির_ 
২৭এ, তারক চাট।জ্জী লেন, কলিক।তা । 

্্ীনির্ম্লচন্দ্র শীল কর্তৃক 
প্রক[শিত | 

সন ১৩৬৫ সাল। 
স্টপ 

ছিতীয় সংস্করণ । ৪ একা 
সপাস্ছি সি লাস রি বিলি সপ সসি৬ পা পাতা আসবি পপ উল পি প্র সমস? 



শতাধিক সৌধীন ও পেশাদার নাট্যসম্প্রদীয়ের অভিনয়-শিক্ষক 
শ্রীফণিভূষণ বিষ্তাবিনোদ সম্কলিত 

অভিডনিম্স-স্পিহ্কা 
[ সাহিত্যাচার্য্য শ্ীমণিলাল বন্দ্যোপ!ধ্য[যের স্থচিস্তিত ন্ডমিকা সম্বলিত ] 
কাব্যশ।ম্-_নাট্যখাস্্-_নাট্যকার--ন|ট্যকলা_-নাট্যসমাজ---বঙ্গালয় 

রঙ্গমঞ্চ_-দৃশ্ঠপট-_অভিনয়_-অভিনেতা-__সহ-অভিনেত।-_স্ম|রক _-শিক্ষক 
- শিক্ষানবীশ-_-দর্শক-__পৃষ্ঠপোষক-_বসপ্রসঙ্গ__-ভাবপ্রসঙ্গ---যাত্রাভিনয 
-_নাট্যসম্প্রদাষ-গঠন প্রণালী ইত্যাদি সন্ত।রে পূর্ণ। অভিনয শিথিতে ও 
শিখাইতে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হইতে, অভিনয-সংক্রাস্ত সমস্ত বিষয় শিক্ষা 
করিতে এমন পুস্তক আর হয় নাই। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের 
ফটে|চিত্রে পরিশোভিত, সুরমা বোর্ড বাধাই । মূল্য ৩২ টাকা । 

্ীত্রজেন্্কুমার দে, এম-এ ফিট টি, প্রণীত এতিহাসিক নাটক 

ঞ্শ্মনেল্্র জবভিল 
[ আর্ধ্য অপেবায় প্রশংসার স্ঠিত অভিনীত ] 

নবাব মুশিদকুলি খাব নির্যাতনের কথ! সণ।ই জানে, কিন্ত তার মধে" মে 
্রাহ্মণসন্ত/ন ছিল, ত।র কান্ন। কি আপনি শুনেছেন ? দেখেছেন ক্ইি 
বিরাট বনম্পতির দুই শাখার ছুটি ফল॥ যদি না দেখে থাকেন, নার 
পাতায় খুজুন । দেখবেন ভূলেব হিমালফ, শোকের মহাসাগর, প্রন 
আচারের কী শোচনীয় পরিণতি । মূল্য ২৫০ টাকা। 

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরা প্রণীত ডিটেকটিভ নাটক 

ভালুমন্বেম্পী, 
[ স্থপ্রসিদ্ধ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় মহাসমারোহে অভিনীত ] 

রহস্ত-ঘন রোমাঞ্চকর কাহিনী-নতুন পরিকল্পনা-_অভিনব ঘটনা- 
বিন্তাস--মাবলীল এর সংলাপ । পৈশ[চিক যড়যন্ত্র, নিশ্মম ওপ্রহত্যা, বিল্যয়- 
কর লোমহ্র্ষণ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও ছদ্মবেশীর দুঃসাহসিক কায্যকলাপে 
পূর্ণ। প্রতি দৃশ্টে কৌতুহল জাগে এরপর কি- এরপর কি? সর্ববশেষে 
চরম মুহূর্তে ছ্মবেশীর আত্মপ্রকাশ ও রহস্তোদঘাটনের সঙ্গে নাটকের 
পরিসমান্তি! যাত্রাদলে এ ধরণের নাটক এই প্রথম। মুল্য ২*৫* টাকা। 



নাট্যসাহিত্যের একনিন্ঠ সাধক, বাণীর বরপুক্র, 
সর্বজনপ্রিয়, যশন্বী ও প্রবীণ নাট্যকার 

হাহ্হিত্ড্য-হ্লত্ত্রাসাম্বিক্ 

বন্ধুবর শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
চি 9৩১52 নুহ 

27 %72/8গত ও 47% 
37৮ ?)87 /2// 

ঠ/972 ৩৩ 4) কন্ছে 
99 57৪ ₹*497%/ 

কে ৫7৪ ৩% 270৯ 77৮2 
৫৮ ও 2 %/%/ 

৩) কদ্চে ০% 2) 
৪৮/৪৩ ৭7 479-8/79%7%/ 

77752 ১ ₹$% ৫7৮৯ 
“279 48০ ১৬৮ 

/5572%-075 87 6-39)% 
7৫০ %76৮ ক%7৮% 

*্জযভাভ্বাউউক্লাতশ*” 



কৈফিয়ৎ 
ইতিহাসপ্রসিন্ধ বাংলার বারভূ'ইয়াগণের মধ্যে বীর হাম্বীর অন্থতম। 

এই হাঙ্ীবের বৈচিত্র্যম্য জীবনকাহিনী লইষা ন।টকখনি রচিত। 

গপ্ুশক্র কতৃক নিহত মল্লভূমাবিপতির একমাত্র শিশুপুত্র হাম্বীর 

দৈববিড়ম্বনায় দস্থ্যগৃহে প্রতিপাপিত ও দশ্থ্যর রীতিশীতি আচার- 

ব্যবহারে দীক্ষিত হইয়। দন্থ্যসমাজ্জে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, কিন্ত 

জন্মগত সংস্কার তাহাকে মুক্তিপথে ট।নিখ| লয় । নরহন্ত| দন্থ্য বীর 

হাখীরের আকস্মিক পরিধর্ভন ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ বিশ্ময়ের নয। 

প্রতিক্রিয়াশীল জগতের ইহাই চিরন্তন ধ।রা। দস্থ্য রত্বাকরও মহষি 

বাল্ীকি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিযাছেন। এই বীর _হশীব্বই 

এঁকাস্থিক সাধনান শ্রপ্ীমদনমোহন দেবের মৃদ্তি মল্ভুমে প্রতিষিত 

হয, যাহার কীন্টিকাহিনী বাঙালীর প্র]ণে চিরজ। গ্রত রহিয়াছে ও থ|কিবে। 

কাহিনীটার এঠিহাসিক তথ্য স।মান্ত, সে কারণ ঘটন|টা নাটকে 

বপাগ্িত করিতে কল্পনাব আশ্রয ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। আমার মনে 

হয়, ইহাতে মূল ঘটনার বরৃতি ভয় নাই বরং পরিপুষ্তিই হইয়াছে? তবে 
ভালমন্দ পাঠকগণের বিচাধ্য | 

ইতিপুর্বেধ নাটকখানি স্বগ্রসিদ্ধ খুসম্ঠী আ ম 

অভিনীত তয়। পরে আই, এন,এ পিকচাস” “বীর হান্বীর” আখ্যা দিয়া 

নাটকখানি ছাযাচিত্রে বূপ।য়িত করেন। বর্তমানে ভাগারী অপ্রেরূর 

পরিচালক রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৪ শ্রীসৌরেন কু মহাশয়ের অঙ্থরোধে 

নাটকের কিয়দণশ পরিবগুন 'ও পরিবর্জন করিয়া ““ 

ভাহাদেব দলের অভিনয় উপযে।গী করিয়া সংগঠন করা হইল। 

পরিশেষে সহদয় নাট্য/ম্ গণের নিকট আমার নিবেদন, তাহারা 

আমার পূর্ববর্তী নাটকগুলিকে যেরূপ স্নেহের চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, আপা 

করি আমার “বীর হাঙ্বীর” তাভা হইতে বঞ্চিত হইবে না। ইতি 

এন্থকার 



পুরুষ 

সরথম্ল “০ ***  ম্লভূম'শিপতি | 

সধীরথমল্ল € **" **. প্র ত্রাতা, কুশহূর্গ।ধিপ। 
ভূতপূর্বব মল্পভূমাধিপতির 

হান্বীর . 8 রা চাদ 

চিমনপ[ল '-" *** দহ্থাসর্দার |+ 

রণলল ” *-* “১. দক্্া-সহচর | 

চন্দনা - *** ***: স্ুদীবণের নিকদ্দিষ্ট পুত্র । 

শ্রীনিবংস ৮ পা “০ বৈষ্ণণ সাধক । 

সন।তন ৮” ভল্ গৃহস্থ । 
বটুকেশ্বব *** **. স্থপীরথের পা্বচর । 
ভি & . তি অন্যতম সেনাপতি 

স্থর্দীবথের বন্ধু | 

বকাল। টি ৮ এ মোসাহেব | 

রঞ্নন তি ডি? পইক । 

প্রেমাণন্দ, পুরোহিত, যে।গময়, মন্ত্রী, রক্দী ইত্যাদি । 

- স্ত্রী 

কল্য।ণী *** *** স্বথমলের কন্তা | 

অর্পণ ৮০" *** স্ুধীরথমলের কন্যা | 

স্থলেখ। *** *** এ সহচরী। 

পাগলিনী *** *.. হ্থাঙ্বীরের ধাত্রীমাত1। 

ভৈরবীগণ, নর্তকীগণ, টস দন্ুবালাগণ ইত্যাদি । 



কানাইলালের মাফন্যযপ্তিত জনগ্রিয় নাটকাবলী 
রামরাজ্য- _পে।বাণিক ন।টক । আর্য অপেরায় অভিনীত | রাম- 

| রাজত্বের প্রধানতম ঘটনার বিবরণ, রাজ্যে অকালমরণ গণ-আন্দোলন, 
তৎ্প্রতিকার!থে শৃদ্রতপন্থী শন্ুক-সংহার, সীতার ধনবাস, র|মচন্দ্রের অশব- 
মেধ-যজ্ঞ, লব-কুশের যুদ্ধ, শখুক-পত্রী তুঙ্গভদ্রার আশ্চর্ধ্য প্রতিহিংসা, সীভার 
পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি ঘটন। নাট্যক।বের এন্দ্রজলিক লেখনী স্পর্শে 
সঞ্জীবিত। এরূপ করুণ রপাম্মক ন।টক যত্র/জ্গতে বিরল । মূল্য ২'৫০ টাঃ 

চক্রী-_পৌবাণিক নাটক। বঞ্কন অপেরায় অভিনীত। আধ্যঘেষী 
ক]লঘবনের রহস্যময় জন্মবৃতাস্ত, খষি গার্গ ও গে।পার সন্ভ/নপ!লনে উদ্ভ্রান্ত 
ভ্রমণ, অনাধ্যগুহে পালিত কালের জন্ম-পরিচয় আ্ধণে আভিজাত্যের দাবী, 
যাদন কক প্রত্যাখাত ক!লের শার্যাঝিছেম, জরাসন্ধসহ মিলন ও মথুরা 
অভিযান, চঞীব ছলনায় যুচুকুন্দ কত্তক কালযধন ধ্বংস । মূল্য ২৫০ টাকা । 

দেশের দাবী _অভিনব গণনাট্য। প্রাসদ্ধ রঞ্জন অপেরয অভিনীতি। 
অত্যাচারী ধনিক 'ও শ[সকেব শ।সন ৪ শে।বণেব চাপে নিরীহ শান্তিপ্রিয় 
প্রজাগণেব মাথ।'র উপব দিয়। ঘে প্রলনের বাঞ্ক। পঙিয। গিয়াছে, তাহারই 
ম্বস্থদ অভিব্যক্তি এই এদেশের পাবী” | দেশে জেগে উঠলো গণ- 
আ.ন্দোলন-_তাব। বুঝতে শিখলে শিজেব ভালমন্দ--শ্বত্য।চাবেব শিকদ্ধে 
বুক ফুলিয়ে দাড[লো দেশের দ!ণা নিষ্বে। ঘটন'ৰ ঘাত-প্রতিঘ|তে হাসি- 
কান্নার সংমিশ্রণে দেশাখুবোপের জীবন্ত চিত্র | মুলা ২:৫০ টা!ক।। 

চাষার মেয়ে এইতিহাসিক নাটক । প।সম্তী অপেরায় মভিনীত। 
মহার!ণা সংগ্রাম সিংহের কুহকজালে জড়িত! চার মেয়ের মম্মন্তদ 
কহিনী। রাগের-রাজকুম।ব কৰক ষেখররাজকুম!রী রত্ুম।লা হরণ, 
রাঠোর & মেবারে দারুণ সংঘর্ষ, চন্দ্রর।ওযের প্রতিহিংস।, সবিতার 
নির্যাতন, বাদলের ্মাঠধিক ক'ফ্যকল[প, ব'ণী বীর!পঈষের মহত 
ইত্যাদি । অগ্নলোকে সহজে সুন্দর অভিনয় হয। মূল্য ২৫০ টাকা। 

দলমা্ল-_প্রেমভক্তিমূলক এঁতিহ।সিক নাটক। স্প্রসিদ্ধ রঞন 
| অপেরায় অভিনীত । ঘার|ঠাদন্তা ভাস্কর পণ্ডিতের পাংলায় অভিযান, দেশ- 
ব্যাপী হাহ|ক!র, নবান আলিবদ্দির প্রজা ৎসল্য, মোহনলাল 'ও যুবরাজ 

তব কুষ্ণসিংহের পীরত্ব, মীর £বিবের বিশ্ব সঘ|তকত, শিষুপুরর!জের মদনমে হনে 
এ অটল বিশ্ব/স, মদনমোহন কর্তৃক দলমাদল কাম।নে অগ্নি সংযোগ ও বর্গী 

বিতাড়ন প্রস্ৃতি। সৌবীন সম্প্রদ|য়ের উপযোগী | মূল্য ২'৫০ টাকা। 



স্বীল্র হুাল্লীল্র 
৯52৯৭ 

প্রথম অন্ক । 

প্রথম দৃশ্ট। 
বন-বিষুপুরের অদূরবর্তী অরণ্য- দস্থ্যদল-প্রতিঠ্ঠিত চামুণ্ডাব 

মন্দির-সম্মুথে যৃপকাষ্ট সজ্জিত ; প্রাঙ্গণের অন্যদিক হইতে 
দস্থ্যদলের উল্লাসধ্বনি শোনা যাইতেছিল। 

গীতকণ্ে ভৈরবীগণের প্রবেশ । 

ভৈরবীগণ ।-_ 

গীত। 

জয় ভবেশভামিনী পতিতপাবনী, 
নুমুওমালিনী কালিকে। 

ভবানী ভবদারা, গতিদ। সারাৎসারা, 

শিবানী শঙ্করী নগেন্্রবালিকে ॥ 

আশ্বকে অভয়া, বরদ! মহামায়া, 

'তার! ত্রিনয়নী কপালমালিকে ॥ 

মহিষিমদ্দিনী, দন্ুজদলনী, 

অন্থরনাশিনী ভুবনপালিকে ॥ 

[ প্রস্থান 



বীর হাম্বীর প্রথম অন 

তান্ত্রিক পুরোহিত ও রণলালের প্রবেশ । 

পুবে।হিত। দেখী কপালিনী এতদিন পরে 

চাহিলেন মুখ তুলি আমাদের পানে, 
তাই তব আশিম-কণধারা 

তন শিরে হইল বধষিত। 

দশ্্যদল, উুঁতপুন্দ দলপতি 

একঘোগে সবে মনে!নীত 

করিল তে'মায 

নবীন সর্দার পলি। 

শুভ অভিষেকে ত” 

'আমযেোজন চামুগ্ডাপুগার 7 
হথলক্ষণ নিক্গলঙ্ক শি 
বলি দিতে দেবীর উদ্দেশে । 

ত: অগ্চচবগণ সংগ্রহ করেছে খলি, 
বলি অন্যে সবার গে।চবে 

পরাইব লল|টে চ্ছোমব কনিব তিলক, 

পূর্ণ তবে অভিষেক ্রিঘা | 
আভিষেকে শিশু বশিদ।ন 

বতি কি মোদেন গ্রহ? 
নুগ যুগ ধণি এঠ রীতি 

দন্সার ক্লা।ণ তবে আসিতেছে চলি,, 

তাই দন্থদল-প্রতি 

্থপ্রসন্ন। চামুগ্ড। জননী । 

( ২ ) 



প্রথম দৃশ্ত। ] 

রণল,ল। 

পুরে।হিত । 

বীর হাম্থীর 

বিশ্ময় ম।নিন্ধ অ|মি 

যুক্তিহীন প্রশ্ন শুনি তব। 

সর্দীবের গৌরল-আসন 

চিরকাম্য দন্থ্যর জীবনে ; 

সে আসনে অভিষিক্ত হবে তুমি, 

এ কি দুর্ধলণতা তবণ? 

এ কি প্রশ্ন দ্থাণ্তক প!শে। 

আদেশ যাহ[র বিন। বক্যব্যযে 

অবনতশিবে নিয়ত প!লন কবে 

ভক্তিভ।বে সবে ? 

ক্ষমা কব দে”! 

দহ্যদলে কবিদ। প্রবেশ, 

বাহুদল বুষ্ধিণল চতুবী-কৌশলে 
করেছি অঙ্জন স্সেত নু, সন্গারেব, 

পুরস্ক।ব তার আজ্জ 

এই শুভ আউষেক। 

কিন্ত প্রভূ! রাঁতি-ীতি অন্য, আমার» 

তাই হীনবুদ্ধি দাস 

হযেছিল কৌতুহলী জিতে বিধান । 

অজ্জ|নের অপর।ধ 

গুরুপাশে মাঙ্জনীয় চিরদিন । 

প্রীত আমি বাঁকে তব, করিল|ম ক্ষমা; 

কিন্ত সাবধান! 

মনে রেখো নীতি-বাকা সাব-- 

(৩) 



বীর হ্থাম্থীর [ প্রথম অঙ্ক। 

গুরু কিন্বা সর্দারের ঠাই 

প্রশ্ন করা নিতান্ত গহিত। 

যাক বয়ে যায় শুভক্ষণ, 

কর ত্বরা বলি-আয়োজন। 

ততক্ষণ পূজা শেষ করি আমি 

রণলাল । যথাদেশ প্রভু! 

অজ্ঞাত বিধান মোর, 

ভরি তাই, ভ্রটী পাছে হয়। 

[প্রস্থান । 
পুরোহিত ৷ [পূজায় বসিলেন। ] 

গীতকণ্েে প্রেমানন্দের প্রবেশ । 

প্রমানন্দ | 

গীত। 

রূপের খনি তুই জননি, কোথায় সে রাপ হারিয়ে এলি? 

রক্তুলোভে রক্তমুখি, আপন মুখে মাখলে কালি॥ 

রক্ত নিয়ে করিস্ গেলা, পরে নরমুণ্মাল!, 

খেয়ে লাজের মাথ| বিবসন!, কোন্ দুখে ঘর ছেড়ে এলি? 

শবের বুকে নৃঠ্যপরা, পদভরে টল্ছে ধরা, 

আপনহার! আপণবপানে ত্রিনয়নে আগুন যালি॥ 

| প্রস্থান । 

বালক চন্দনকে লইয়! রণলালের প্রবেশ । 

চন্দন। তুমি আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন? 

( ৪ ) 



প্রথম দৃষ্ট |] 

রণলাল। 

চন্দন । 

রণলাল । 

চন্দন । 

রণলাল। 

রণলাল। 

বার হান্বীর 

কেন আ।নিষাছি ? 

মূর্খ শিশু! দেণী তোরে করেছে আহ্বান । 

এত ভাগ্যবান আমি, 

দেবী মোবে কবেছে আহ্ব।ন? 

কিন্ত কেন_কে|ন্ প্রযোজনে ? 

চেয়ে দেখ. অন্ধ শিশু দেবীর মুরতিপ[নে, 

রক্ত-মাখি ধব্-পকৃ্ জলে, 

বক্ত-লালসাব লক্-লক কাবছে রসনা, 

তাই শব।সন। কবি বক্তপ।ন 

নরমুণ্মাল| পরিয়াছে আপনাব গলে । 

এই দেবী__-ভয়ঙ্গবী মুরতি যাহাব ? 

রক্তপিষাসিনী বাম!__সে কখনো দেবী নয়, 

নিশ্চয় রাক্ষসী সে। 

রমনা সংযত কর্ অশিষ্ট বালক! 
দেবীশিন্দা না আনিস্ মুখে। 

তোমরা সকলে পুজা কর এই দেবতার ” 

মুত্তি দেখি যার অন্তর কীপিযা ওঠে, 
আমি যাইব না সেই দেবতার ঠাই; 

দাও মোরে পাঠাইয়। জননীর পাশে । 

ওই তো জননী মূর্খ, কর।লিনী জগতজননী | 
ভাগ্যবান্ তুই, তাই এসেছিস্ মোর ঠাই 
শুভক্ষণে বলিরপে আজি । 

জননী ডেকেছে তোরে, 

রক্ত তোর করিবেন পান। 

€ *₹ ) 



বীর হাম্বীর 
চন্দন । 

রণলাল । 

পুরোহিত। 

চন্দন | 

পুরোহিত । 

[ প্রথম অঙ্ক 

মাতা করে বক্তপ।ন নিজ সন্তানের, 

এ কেমন মাতা? 

কখনো সে মতা নয়, রাক্ষপী- ডাকিনী। 

আমি যাইব না ছই বাক্ষপীর পাশে । 

খুলে দ'৭ বাধন আমাৰ, 

যাই 'অ:মি মাব কাছে। 

কান না তোমবা, আমারে না দেখি 

মাতা মোৰ কত না কাদিছে। 

ছেদে দা? -হগো ছেডে দাও 

আনি নাই ছেডে দিব বলি। 

স্কিব ভয়ে দান এইখ!নে 

মতক্ষণ পুজা নাহি শেন তয; 

তাবপব সপ দ্ুখ সব জ্বাল! 

সকল ভ!দন| ভ্তে।ব 

শেব হবে একটি নিমিষে । 

[ পুজা শেষ করিঘ। উঠিলেন। ] 

পূজা সাঙ্গ হইম!ছে মোর, 

প্রস্তুত কি বলি? 

তবে বুদা কেন কালক্ষয় ৮ 

নাও খড়গ নাও! 

আঘ শিশ্র, মাথা দে রে তাঁডিকাঠে। 

কেন? কেন মাথা দিব হাড়িকাঠে? 
বন্ত চাই তোর 

নিটাইতে জননীর শোণিত-পিপাসা। 

€ ৬) 



প্রথম দৃশ্য | ] বীর হাম্বীর 

চন্দন । শে।ণিতপিব।সী যদি তোমার জননী, 

তুমি কেন দা না শে|ণিত 
নিজ ক্ষ টিবি ম্টাইতে মাত।র পিপাসা ? 

পুবোহিত। 'প্রগল্ভ ধালক । 

বসন। সংযত কব্, 

রখ মথ। হ চিকাঠে। 

চন্দন । আমি রাখিব শা 

গীত। 

লকের শ্ুক্তে গড়া ছেলে, মা কি বে তাঁর রভ" শাঘ? 

কিসে নেশা জ্ঞান হারল, বাসী সাঙ্গাঁলি মাঘ ॥ 

থে মার নামে বিপদ্ কাটে, 
নেই মাকে গাওযাস ছেলে কেটে, 

হ'যে মাযের ছেলে চিন্লি না মা, দিলি কাল ঢেলে ম! নামটায | 

পুবে।ঠিত । প্রগল্হতা বাখ, ব!লক ।_ভ।ডিক।ঠে মাথ। দে! 

[শল।ল 1 খঙ্গ ন।৪। কি, এখনণ দঠিঘে বাল যে? 

[ পুবেহিত ণলপূক্দক চনানেব আ।থা যুপকাষ্ঠে ল|গাইয 

দিল, চন্দন “মা ম!গো” খলিবা কাতিব 

আর্তনাদ কবিষা উঠিল । ] 

পুবোহিত। আব কেন রণল!ল ! 

কব খড়গাঘ।ত মাতৃনাম স্মরি, 

শিশুবক্ত অঞ্জলি পুবিয়া 

দেণীরে উৎসর্গ কর, তাবপর 

লল|টে তোম।র পরাইয়া শোণিত-তিলক 

শুভ অভিষেক-ক্রিয়৷ করি সমাপন । 

( ৭ ) 



বীর হান্বীর [ প্রথম অঙ্ক 0 

রণলাল। [খড়গ উত্তোলন করিয়া] জয় ম! চামুণ্ডে_ 

1 রণলাল খঙ্গাঘাত কবিবাৰ উদ্যোগ করিল, ঠিক সেই মুহুর্তে 
হান্বীর ছুটিয়া আসিয়া বাধা দিল। ] 

তাঙ্থীর | [ কঠোবন্বরে ] খঙ্গ নামাও রণলাল। 

রণলাল। কাব আদেশে? 

হাক্সীর। আমাব আদেশে । 
রণল[ল। জানে, সারবে উপব আদেশ কর্বার অধিকার 

কারো নেই? সকলেই সর্দাবের আজ্ঞাদীন ! 

তাম্বীব। আমি সেই মীমাংসাই করতে চাই রণলাল! সর্দারী 
প:নাব যোগ্যতা কার আছে, তোমার ন। আমার? তবে তার 

আগে রে।ধ কর্তে চাই ওই শিশুহত্যা। যদি ভাল চাও, খড়গ 

নাম[9। 

পুরোহিত। তা হয় না হাম্বীব' দেখতার নামে উৎসর্গ কর! 

বলিকে মুক্তি দেওয়া মহাপাপ। 

হান্সীর । নির্দেষ শিশুকে হতা| করার চেষে মহাপাপ নয় 

পুরেভিত' আমি এ হত্যা করতে দেবো না। ওঠো বালক, মুক্ত 
তুমি! মা রাক্ষপী নয যে সম্থ।নরক্ত পান কর্বে! মা জগজ্জননী 
_-চিরমঙ্গলময়ী--চিরন্সেহময়ী_চিরমমতা ময়ী । [ চন্দনকে যুপকাষ্ঠ হইতে 
টানিয়া তুলিল। ] 

রণলল। তোমার এ আচরণের অর্থ কি হাঙ্বীর ? 
হাম্বীর। অর্থ আগেই বলেছি। আগে মীমাংসা হয়ে যাক্ 

সর্দারী- পাবার যোগ্যতা কার আছে--তোমার না আমার? তারপর 

অভিষেকের অনুষ্ঠান, তার আগে নয়। 
রণলাল। কিন্তু আমি বৃদ্ধ সর্দারের মনোনীত 

(৮) 



প্রথম দৃশ্য । ] বীর হাম্থীর 

পুরোহিত । দস্থ্যদলও বণলালকে অভিবাদন জানিয়ে বৃদ্ধ সর্দারের 

নির্বাচন মেনে নিষেছে। 

হাম্বীর। কিন্তু আমি মেনে নিই নি) তখন প্রতিবাদ করেছি, 

এখনও করৃছি। শ্রধু প্রতিবাদ নয়, আজ তার মীমাংসা করতে 
এসেছি ছন্দযুদ্ধে। রণলাল! অস্ত্র ধর। 

রণলাল। তা হয় ন! হাশ্বীর' তুমি বৃদ্ধ সর্দীরেব স্গেহের নিবি। 
তোমাব অপরাধ অমাজ্জনীয় হ'লেও তোম।র গাষে অক্ত্রাঘত 

করৃতে পারবো না। তোমাব এ ওুদ্ধত্য, তোমব এ বিদ্রোহের 
কথা সর্দাবকে জানাবো 

হাম্বীর। সে অবসর তোমায় দেবো না রণলাল। থাকুন 

পুরোহিত তার অভিষেক-সন্তার নিয়ে এখানে ঈ!ডিযে-এই ছন্দ 
যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত অপেক্! কবে । নাণ্ু ধব-অস্ত্ব ধব। 

রণলাল। ভাবী দস্থ্যদলপতিকে ক্ষেপি৪ না ভাম্বীর! অনর্থ 

হবে। 

হান্বীব। আমি সকল অনর্থের জন্যই প্রস্তুত রণলাল' অস্ব, 

ধর- আত্মরক্ষা কব! 

রণলাল। মৃত্যুকে স্মরণ কর তবে হাস্বীর ! [ উভয়ের যুদ্ধ] 

বেগে রুদ্ধ সর্দার চিমনলালের প্রবেশ । 

চিমন। এ কি করুছেো! হাম্বী-এ কি করুছো রণল।ল? 

তোমার শুভ অভিষেকের মধুময় ক্ষণে কনিষ্ঠ ভাইয়ের সঙ্গে ঘন্দযুদ্ধে, 

প্রবৃত্ত হয়েছ? ছিঃছিঃছিঃ ! 
রণলাল। এতে আমার অপরাধ নেই সর্দার ! 

হান্বীর। আমি রণলালকে দ্বন্বযুদ্ধে আহ্বান করেছি পিতা! 

(৯) 



ধীর হাম্বীর [ প্রথম অঙ্ক। 

চিমন। কারণ? 

হাস্বীর । একটা অগ্যাযু নির্ধ/চনেব প্রতিকূলে দাডিষে আমি 

প্রমাণ করতে চাই নিজেব শ্রেষ্ঠত্ব এএং দেখাতে চাই সর্দাবী পদ 

লাভ করৃতে আমি যে!গ্যতব কি না। আব সপক্ষে সঙ্গে বোঝাতে 

চাই আপন|র-_ 

চিমন | অবিচার_ কেমন? অধিচার নয ভাঙ্বীব! যোগ্যতাষ 

তুমি সব্ধশ্রেষ্ঠট হ'লেও আমি তোমাঘ ডাকাতের সদ্দার হ'তে দেবে! 
না|) কাবণ, সে সদ্দীবী তোমার জন্য নয। 

হাঙ্সীব। এর অর্থ? 

চিমন। অর্থ তোমাব আভিজাত্য তোমার জন্_তোমার 

পিতৃপুক্কষেব গৌরব তে।মার 'প্রতিদলে । 
হাম্ীর। এ কি হেয়ালী পিত।” 

চিমন। তোম|র দেহে বাজবক্ত » ভীন দক্থ্যরক্তে তোমাব জন্ম 

ঘে হঘ নি ভাঙগীর' 

ভামীর । ভবে কি-তবে কি আপনি মামার পিত। নন? 

চিমন। না 

ভান্বীব। তরে আমার পিতা কে? 

চিমন। মল্লভূমির ভ্ভূতপুর্ব অধীখবব তোঘ|ব পিতা । 

তাম্বীব। জঙ্গ|ব। 

চিমন। মল্লছুমিন সিংহাসনেব ন্যাষ্য অধিকাবী তুমি--রাদা স্থবথ 
নয়। 

ভাশ্বীর। এতদিন 'মামায় এ কথা ধলেন নি কেন? 

চিমন। তুমি শোন্বর যোগ্যতা লাভ কর নি বলে। 
হাম্বীর। এ কি সমস্তা! এ আমায় কি শোনালে সর্দার ॥ 

( ১০) 



প্রথম দৃশ্ত। ] বীর হাম্ীর 

চিমন। এখন৪ কিছু শোনাই নি বস! সন শোনাবো! 

তোমায়; শ্ন্তে শুন্তে তোমার সমস্ত দেহ বোমাঞ্চিত হয়ে 
উঠবে_মগঞ্জের বক্ত টগবগ কবে ফুটতে থাকুবে_ হৃদযে প্রতি- 

ভিংস।র আগুন দাউ-দউ কবে জলে উঠবে। 

হার্থীর। যখন পিতাকে জানি না-কখন?৪ চেখে দেখেছি 

“গলে মনে হয না, তখন আপনিই আমাব পিত|, আব আমিও 

ধন্যর সন্ভংন লোকত্র/স নৃশংস দস্থ্য। 

চিমন। তুমি আমর পুন্র'বিক বখস! আম।র পরিচয শুন্বে 
সুঘ'র ৮ আমি তোমার পিতার সামান্ত একজন দেহবঙ্গী ছিলুম। 

আ[ভিএত্রর পপ ছুবিক'ব হ।ত ভ'তে একদিন তোমাৰ পিতাকে 

বক্ষ/ করেছিলুম, গ্রতিদ।নে পেবেছিলুম তার অরুত্রিম ভালখাসা ) 

কিন্ত এতখানি স্থখ গাম।ব সইলো না| সেন।পতিব গু চক্রান্তে 

জন্মের মত আম|দেব ত্যাগ কবে তোমাৰ পিতা চলে গেলেন 

জীবনেব পরপ।বে, মাব গ্রতিশেধ নেখর জন্য নিজের হাতে গড়া 

দলে সা্দ।রী নিয়ে দেহরক্ষী অ।মি চিন্ময-হ'লুম দস্থ্যসর্ঘ(ব চিমনল!ল | 

তাক্বীর। তারপর ? 

চিঘন। আরও শুন্তে চাও? 
হাগীব। আমি শুন্ণো আমি শুনবো 

চিমন | শুনবে বর্দি১ আমার সঙ্গে এসো। রণল।ল! আজকের 

মত অভঠিষেক-ঞ্রিয়। পর্দা বইলে।। তুমি৪ আমাব সঙ্গে এসে 
ধণল।ল । পুরোহিত! দেবীমন্দিবের ছার রুদ্ধ ক'রে দাঁও। 

[ সকলের প্রস্থান « 



দ্বিতীয় দৃশ্য। 

কুশদুর্গ।ধিপ সুধীরথের বিল:সকক্ষ | 

নর্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল, হৃধীরথ ও 
বটুকেশ্বর স্থরাপান করিতেছিল। 

স্থধীবথ । গাও-__গা9, গীতের ঝঙ্ক|রে ফিরিয়ে নিষে এসো 

আমার সেই পিছে ফেলে আস| মণুব যৌবন। 

নর্কীগণ | 

গীত। 

ধর হে প্রাণের বধু, সুধার আধার অধনে। 

তোমারই তরে সপ! ঠোমারই তরে 

যতনে এনেছি কত আদরে ॥ 

হৃদয-আসন রেখেছে পাতিয়া, 

বসে! হে, প্রিয় হে, সথ। হে, আসিয়া; 

প্রেম-বারিধি উছলিত, যৌবন মুকুজিত, 
এলো হে তৃষিত, তুধিব তোমারে ॥ 

বটুকেশ্বর । বহুত আচ্ছা-_বনৃত আচ্ছা ! 

স্থধীরথ। বহুত আচ্ছা কিসে? 
বটুকেশ্বর। তাইতো! তবে বহুত বিশ্র। 
হ্ুধীর্থ | বিশ্রী? এমন মধুর গান তোমার কাছে বিশ্রী 

ছলে? 

€ ১২) 



ঘিতীয় দৃশ্ত। ] বীর হাম্বীর 

বটুকেশ্বর। আজ্ে একশোবার মধু। কিন্ত হুহ্ছুর বল্লেন যে 
বহুত আচ্ছা নয়! 

স্থবীরথ। আমি বলেছি, তার একট! মানে আছে। 

বটুকেশ্বর । থাকবেই ত? 

স্থবীরথ। এই আমি যে মল্লভূমির রাজা না হয়ে কুশছূর্গাধি- 
পতি, এরও একট! মানে আছে। 

বটুকেশ্বর । থাকৃতেই হবে । 

স্ববীরথ । জানো, কেন আমি রাজা হইনি? 
বটুকেশ্বর। রাজা হ'লে আর ছূর্গাধিপতি হওয়া চল্বে না_- 

তাই । 

সধীবথ। কেন? রাজ! হ'লে কি আর দুর্গাধিপিতি হওয়া 
চলে না? আমি বল্ছি চলে__ 

বটুকেশ্বর । নিশ্চয়ই চলে- _গড়গড় ক'রে চলে। 

সুধীরথ। মূর্খ! এ গাড়ী নয যে গড়গড় করেচল্বে! এরাজ- 

নীতি। আমি হ'তে পাবৃতৃম মল্লভূমির র|জা, কিন্ত তখন হই নি, 

এব একটা গভীর মানে আছে। দাদাকে বসিয়ে দিলুম রাজ- 

সিংহাসনে -কেন জানো ? 

বটুকেশ্বর। আপনি বসিয়ে দিলেন ব'লে তিনি বস্লেন। 

স্বধীরথ। কতকট!| বুঝেছ, কিন্তু মানেটা কিছু বুঝতে পার নি। 

বটুকেখব। আজ্দে, এ মানে ছাড়া সব বুঝতে পারি। 

স্থবীরথ। তুমি ছাই বোঝে! 
বটুকেশ্বর ৷ হুজুর বুঝিয়ে দিলেই বুঝতে পারি। 

স্থবীরথ। আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি এ রাজনৈতিক বিষয়। [ নর্তকী- 

গণের প্রতি ] তোমরা একটু অন্তরালে যাও-_ 
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বীর হাম্থীর [ প্রথম অঙ্ক ।. 

বটুকেশ্বর। বেশী অন্তরালে যেও না কিন্তু, যেন ডাকলেই এসো 
[ নর্তকীগণের প্রস্থান | 

স্থধীবথ ৷ তুমি দাড়িয়ে রইলে যে? 
বটুকেশ্বর। তাহ'লে মানেটা বুঝবে কে হুহ্থুব? 

স্থধীরথ । কৃট রাজনীতির মানে কাবো বে।ঝবার সাধ্য নেই 

মুর্খ, যতক্ষণ না আমি একট্র একটু ক'রে বুঝিষে দিই। কিন্তু যদি 

আমি ন। বুঝিষে দিই, কি করতে পার? কিছুই পার না--কেমন 

বেশ, তখে চুপ করে দাড1, আমি খুব একটু একটু করে বুঝিষে 
, দিচ্ছি। এই দ।দ।কে সিংহাসনে বসলুম-__কেন বস!লুম ? 

বটুকেশখর । আছে তিনি বাছা! হৃণেন ব'লে। 

স্থবদীবথ । রাজা 'অগ্ি তালেই ভালো । এই মল্লভূমিতে তখন 
রাষমল্প বাজ।_কৌশলে তাকে পৃথিবী থেকে সরিষে দেন্য। হলে! 

তার ছিল একট| এক ধছরের ছেলে, ছেলেটা যেন কণুরের মত 
উবে গেল কেউ বল্লে তাকে নদীব জলে ফেলে দে হয়েছে--- 

কেউ ন্ল্লে আঘ।র অন্রচরেব। তকে টুক্ুরেব্ুবে। কাবে কেটে 

[ ইর্দিতাভিনয | ব্যস বুঝে? 

বটুকেখ্র | আজ্ঞে প্যন্ 

স্ববীরথ | ছাই বুৰেছ। 
বুকের | আজে, কতকটা বুঝেছি। 
স্দীরথ । সেই ভ|)ল। যখন বাজ! ন5, তখন এসব রাজনৈতিক 

ব্য/পাবের কতকট। খোঝাই ভাল । য|ক২ এখন দিহ!সনটা ব।?, 

হবে মলে কনুছে। ? 

বটুকেশ্বর। আগ্ছে রাজার। 
স্থদীরথ। সে র|জা কে? 
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দ্বিতীয় দৃশ্ঠ | ] বীর হান্ছীরঃ 

ধটুকেখ্র। আজ্ঞে যার হাতে রাজদণু__মাথায় রাজছত্র, তিনি । 
স্ধীরঘ । সেই তিনিটাই আমি- বুঝেছ? | 

বটুকে্বব । আজ্ঞে হ্যা, বুঝেছি-_-সেই তিনিটাই আমি। 

স্থণীরথ । আমি-মূর্খ_আমি। 
বট্রকেশ্বব । আজে হ্যা-আঘি। 

স্থদীবথ | [ বটুকেখ্ববে কান ধবিয়।] আমি। 

বটুকেশ্বব । ও--আপনি ? এইবার বুঝেছি। 

স্থখীরথ। [কন্ত কেমন ক'রে? 

বটুকে্বব | তাইতো, আপনি কেমন ক'বে? 

স্থবধীরথ। দাদাব অবন্তমানে--যেহেতু তিনি অপুত্রক ; বুঝেছ? 

ণটকেন্বর | ও, এতক্দণে ঠিক বুঝেছি। কিন্তু. 
স্ুবীবঘ । এতে মার, কিন্ত নেই__একেবাবে ঞ্ুবসত্য | 
বকের । কিনব 
সদীবঘ । আব।'ৰ কিন্তু £ 

বটুকেখব। কিজ্ত তাৰ অ!গে বদি হন্রুরেব একট! ভ'ল মন্দ 

হয় 

স্রবীরণ। দাদা তো বাদ্ধকো পা দিষেছেন, আর একটু 

এগুলেই-__-বৃঝেছ ? 

বট্রকেশ্বব। আজ্ঞে, প| পিছলে পেছিষে আস্তে৭ তো পারেন' 

অ|র হে|চট খেয়ে আপ'নও এগিষে পড়তে পারেন. 

স্ববীরখ । ঠিক! আমি তা ভাবি নি-- 
বটুকেখ্বর। তাহলে এখন থেকে ভাবুন হুম্থুব' 
স্থবীরথ | শু] ভাবনা! নয় বটুক, এর একটা উপায় ঠাওর।তে 

হবে । 
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বীর হাম্বীর | প্রথম অন্ক। 

বটুকেশ্বর। এর আর ভাবনা চিস্তে কি হুজুর? সে গতান্ু- 

গতিক ছাড়া অন্ত পথ আর কোথায়? 

ক্বীরথ । তবু তবু ভাবতে হবে বটুক! 

ধটুকেখর। বেশ তো, আপনি দেদার ভাবুন, আমি ততক্ষণ 
নাচনেওয়ালীদের ডাকি-_ 

স্ধীরথ | নানা, ও সব জঞ্জাল এখন দূরে সরিয়ে দাও । 
আমায় ভাবতে হবে-উপায় স্থির করতে হবে-_ 

গোলাম মহম্মদের প্রবেশ। 

গোলাম । কিসের উপায় বন্ধু? 

স্থধীবথ। আরে এসো_-এসো বন্ধু! বড় শক্ত সমন্তায় পড়েছি। 

বটুকেশ্বর । বেজায় ঘোরালে। হুজুর ! 
গোলাম। তোমার এ ঘেোরালো সমস্যাটা কি বন্ধু? 

বটুকেশ্বর । ততক্ষণ নচনেওয়ালীদের ডাকি হুজুর, আমাদের 

অতিথি-হুজুরের সম্বর্ধনা করৃতে ? 
স্থ্বীরথ । তাই ডাকে! বটুক! [ বটুকেশরের প্রস্থান ] সমস্তা 

বড়ই ঘোরালে! বন্ধু! আমি ভাবছিলুম-_ 

গেলাম। কি ভাবছিলে বন্ধু? 

হুপীরথ । ভাবছিলুম, এক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে দাদা হ'লো 

মল্লভূমির অধীশ্বর, আর আমি একজন সামান্য দুর্গাধিপ! কেন 

এমনটা হয়? 

গোলাম । সেট! তোমার নসীব বন্ধু! 

হ্থধীরথ | নসীবের দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে, যে অসমর্থ_ 

ছুর্বল-মূর্খ। আমি কেন নসীবের উপর নির্তর ক'রে পঙ্থুর মত 
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তীয় দৃশ্ত |] বীর হান্বীর 

বসে থাকবো? শুধু বসে থাকা নয়, আজ্ঞাকারী ভৃত্যের মত 
আম।য় মল্লভূমির অধীশ্বর স্থরথমল্লের আদেশ পালন করতে হবে প্রতি 

মুহুর্তে! কেন? কেন আমি তা করবো? আমি নিজে শক্তিহীন 

নই) একটা বিপুল বাহিনী আমার ইঙ্গিতে চলে ফেরে। ইচ্ছা করুলে 
তাদেব সাহায্যে এক নিমেষে স্থরথমননকে এ মললভূমির সিংহাসন থেকে 
হাত ধরে টেনে নামিয়ে দিতে পাবি। করি না, শুধু ভাই বসলে! 

গেলাম। তোমাদের কেতাবে আছে “ভাই ভাই-ঠাই ঠাই!” 
স্টো! বুঝি কাজে দেখাতে চ1ও? 

স্থবদীরথ। সেটা কি অন্তায? 
গেল[ম। যুগধশ্মে অন্যায় নয় বটে, তবে বিবেকের সঙ্গে পবারম্শ 

ক'রে দেখলে বুঝবে বন্ধু, মেটা অন্যায় । 

স্থধীরথ। কেন অন্যায়? 

গেলাম। তোম|র বিবেককে জিজ্ঞাসা কর; তা ছাড়া আরও 

একটা কথা আছে বন্ধু! 

স্থধীরথ | কথা! কি কথা বন্ধু? 

গোলাম । কথাটা এই-_রাজ্যপরিচালনার সমস্ত গুণ না থাকলে 

কেউ রাজ! হ'তে পারে না; তাই দাউদ খা বাংলার নবাব_ আর 

আমি তার সেন।পতি। তে!ম|র বিষয়ট|ও ঠিক এ রকম। 
স্ুবীরথ | তুমি কি বল্তে চাও, আমি নিগুণ ? 
গোলাম। আমি তাঁ বলি নি, আমি বল্ছি, হয় তো তুমি 

রাজোচিত সকল গুণের অধিকারী নও। 

স্থধীরথ । কেমন ক'রে বুঝলে? 

গোলাম । ঠিক বুঝি নি বন্ধু! তবে যা দেখছি, তাতেই অনুমান 
কর্ছি। 



বীয় হাম্ধীর [ প্রথম অঙ্ক। 

স্থধীরথ। তুমি ভুল কচ্ছে। বন্ধু! আমি তোমার এ তুল ভেঙ্গে 
দেবো; যদি প্রয়োজন হয়, বন্ধুর সহায়তা হ'তে বঞ্চিত হবো না। 

গোলাম। ন্যায়ের সহায়তা করতে আমি সর্ববাই প্রস্তুত বন্ধু! 

বটুকেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ। 

বট্ুকেশ্বর । নাচনেওয়ালীরা আদেশের অপেক্ষায় বাইরে অপেক্ষা! 

কর্ছে হুজুর! 

সথধীরথ। নিয়ে এসো নিয়ে এসো বটুক! বন্ধুর উপযুক্ত ভাবে 
সম্বর্ধনা কর--নৃত্যগীতের ফোয়ারা ছুটিয়ে দাও । 

বুকের । কই গো অপ্পরীর দল, চলে এসো চলে এসো 

গীতকণ্টে নর্তকীগণের পুনঃ প্রবেশ । 
নর্ভকীগণ ।__ 

গীত। 
এ নব বসন্তে এসেছি ওগো! প্রিয, দিতে উপহার। 

প্রাণের কথা আজি গানে গানে, মিলন-হথরের বস্কার ॥ 

চোখে চোখে কথ! নীরব ভাষা, 

প্রাণে আকুলত! ভালবানা, 

গানের ছন্দে মিলিব আনন্দে উঠৃক উর্থল হিয়-পারাবার ॥ 

বটুকেশ্বর। থাম্লে কেন-_থাম্লে কেন, চালাও-_চাল| ও! 

গোলাম। থ|ক্ বটুক! আমি আর অপেক্ষা করতে পার্বো না। 

নর্তকীদের যেতে বল। 

[ স্বধীরখের ইঙ্গিতে নর্তকীগণের প্রস্থান . 

আমি এসেছিলুম দ[াউদসার উৎসবে 
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তৃতীয় দৃশ্য । ] বীর হাম্বীর 

যোগদান কর্বার জন্য তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে । এখন বল বন্ধু! 

রাজ! স্থরথমল্নকে নিমন্ত্রণ কর্বার ভার তোমার উপর দিয়ে যাবো, 
না তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমাকেই যেতে হবে? 

স্থধীরথ। এ ক্ষেত্রে তোমার যাওয়াটাই সঙ্গত ব'লে মনে করি 
বন্ধু! 

গোলাম। সেটা আবহাওয়া দেখেই অনুমান করেছিলুম বন্ধু! 
আচ্ছা, আদাব-- 

স্থধীরথ । এখান থেকেই আদাব কেন বন্ধু? চল, তোমায় 

একটু এগিয়ে দিযে আসি-- 

[ সুবীরথ ও গোলাম মৃহম্মদের প্রস্থান । 
বটুকেশ্বর। এসব ভেস্তে গেল! যত সব বদ্রসিকের দল ! 

[ প্রস্থান । 

তৃতীয় দৃশ্য। 
প্রাসাদ-অলিন্দ। 

রাজ! হ্থরথমল্প চিন্তিত মনে পদ্চারণ। করিতেছিলেন । 

স্বুরখ। দিন যায়, পল দণ্ড প্রহর দিবস করি 

কত মাস, কত বর্ষ 

ডুবে গেছে অতীতের কোলে! 
কত বিবর্তন ঘটিয়াছে সৃষ্টির উপর! 

আমি আছি সেই সহচরী চিন্তারে লইয়া, 
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যাপি দিন অশান্তির মাঝে! 

রীজকাধ্য রাজনীতি লঃয়ে 

কেটে যায় দিন কোনরূপে ; কিন্ত হায়! 

তন্্াহীন নিশা সাথে লয়ে আসে যেন 
শত শত অমঙ্গল অনৃত ভাবনা-- 

ভীতিপূর্ণ অলীক স্বপন ! 
কি বেন এক অজানা আতঙ্কে 

ক্ষণে ক্ষণে কেপে ওঠে হিয়া। 

যেন কোন অশরীরী বাণী 

নিরত কহিছে মে।র কর্ণের দুযারে 

রহিতে সতর্ক সদ1। 

কেন কেন হেন অঘটন? 
ও কে? 

ধীর পদবিক্ষেপে পাগলিনীর প্রবেশ । 

কে তুমি, কে তুমি নারি? গভীর নিশায় 
'অতিক্রমি রুদ্ধ তোরণের দ্বার 

রাজপুরে কেমনে আগিলে তুমি? 
নাহি কি একটী রঙ্গী বাধা দিতে তোমা ? 

পাগলিনী। বাধা কে দিবে আমারে বাধা? 

মল্লভূমিমাঝে কার শক্তি এত? 

এই রাজপুরীমাঝে মোর নিত্য আসা যাওয়া ! 
বীজকর্মচারী যত ভক্তি করে জননী-অধিক, 

ভীত ত্রস্ত আমারে দেখিয়! ; 
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পাগলিনী। 

স্থরথ। 

পাগলিনী। 

বীর হান্থীর 

নাহি জানি কি ভাবে তাহারা 

কি অমি তাদের ঠাই ! 
পিশাচী, প্রেতিনী কিম্বা রাক্ষসী ভাবিয়া 

আতঙ্কে সরিয়া যায়! 

তবু আমি মা_তাই ছুটে আসি 
খু'জিতে আমার সেই নাড়ীছ্্ডা ধন। 
পার কিপার কি বলিতে তুমি 
কোথা মের আনন্দ-ছুলাল? 

আহা, পুভ্রহার৷ অভাগিনী 

উন্নাদিনী ফিরে বামা পুভ্রশোকে । 

রাজপুরীম!ঝে 

পুত্র তব আসে নাই উন্মাদিনি! 
বুথা কেন এসেছ হেথায? 

মনোআশা না পূরিবে তব। 

কি বলিলে? পুরিবে না মনোসাধ মোর ? 
আসিবে না মার কাছে সন্ত।ন হইযা ? 

মিথ্াকথা! এইখানে আছে সে লুকায়ে। 

কি কহিছ উন্মা্দিনি? 
অসংযত প্রলাপ বচন রাজার সম্মুখে 

নহে সমীচীন কভু । 

গণ্য হবে গুরু অপরাধ বলি, 

রাজার বিচারে দণ্ড পাবে স্ুনিশ্চয় ! 

রাজা? কেবা রাজা? 

তন্বর অধম তুমি, ছুঃখিনীর সর্বন্থ হরিয়া 

(২১ ) 



বীর হান্ীর 

সৃরথ । 

পাগলিনী। 

স্থরথ | 

পাগলিনী। 

প্রথম অঙ্ক। 

সাধুতার ভাগে জগত তুলাতে চাও? 
সত্যসন্ধ রাজা যদি তুষি, 
বল ত্বরা আমা পানে চেয়ে, 

এ কোন্ মূর্তি তব, 

রাজা কিন্বা তশ্করের ? 

আরো বল-- 

ছুঃখিনীব হিয! হ'তে হৃংপিগুখানি 

কোন্ নৃশংস তঙ্কর 

অকালে ছিনাঘে নেছে? 

উন্মাদিনি! যাও ত্ববা রাজপুরী হ'তে, 

নাহি মোর অবসর 

শুনিতে তে'মাব এই প্রলাপ বচন। 

দিবে ন৷ ফির|য়ে পুন্রে? 

,কোথা পুত্র তব? কারে দিব ফিরে? 

যাও--যাও, অহেতু না ধাড়াও জঞ্জাল । 

দিলে না? দিলে না ফিরে আমার আনন্দ 

পুত্তলীকে? কিন্তু পর্বে না তাকে লুকিয়ে রাখতে চিরদিনের 

মত! মায়ের ডাক সে শুন্তে পাবেই! মাতৃহারা শিশু মায়ের 
ডাক শুনে যখন ছুটে আম্বে, জগতের কোন শক্তি তখন পাবৃবে 

না তাকে ধরে রাখতে । ৩ওঃ--বাপ রে।-বাপ রে আমার! 

আয়--ফিরে আয়-_ 

[ প্রস্থান । 

স্থরথ। অতীতের স্মৃতি তো একেবারে মুছে যায় নি! মুছে 
ফেলতে হবে-_-অবিলক্ষে মুছে ফেলতে হবে! 

(২২ ) 



তৃতীয় দৃশ্ত | ] বীর হান্বীর 

কল্যাণীর প্রবেশ । 

কল্যাণী। কি মুছে ফেল্বে বাবা? 
স্থরথ । ও কিছু নয় মা! রাজনীতিক্ষেত্রে একটা কালির দাগ 

পড়েছে, সেটা মুছে ফেল্তে হবে কি না, তাই ভাবছি! 
কল্যাণী। কালির দাগ? তে।মার জীবনের সঙ্গে তার কোন 

সংস্ব আছে নাকি ব।বা? 

স্বরথ। নানা, আমার জীবনের সঙ্গে সংশ্রব থাকবে কেন? 

তবে বাজনীতির সঙ্গে--তা সে য|ই হোক্, মমতামযধী নারী তুই, 

তোরা যে কুটাল ব|জনীতির বাইরে! এর জন্য তোকে মাথা 

ঘামাতে হবে না। 

কল্যাণী। তুমি এখনে। ঘুমে1ও নি-_ এখনো এঁ রাজনীতি নিষে 
মাথা ঘ|মাচ্ছে!? 

স্বর । এইটাই যে র|জাব প্রধ[ন কর্তব্য মা! তুই আবার 
এত রাত্রে উঠে এলি কেন? যাঁ_বিআাম কর্গে_- 

কল্যণী। তুমিও তে| ঘুমোও নি বাবা? 
স্থর্থ। ঘুমিয়ে পড়ি | কিন্তু স্বপ্ন আমা ঘুমুতে দেয না, 

স্বপ্নের সঙ্গে রাঙ্গনৈতিক আলোচনা করতে কর্তে ঘুম ভেঙ্গে যায়। 
কল্যাণী। চল দেখি, আমি তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দিই, দেখি-_ 

কেমন ঘুম ভাঙ্গে-- 

স্থরথ। আর কি তা সম্ভব হবে, মা? স্নেহ-বুদ্ধেব বাইরেটা 

শিশুর আবরণ দিয়ে ঢাকৃতে চেষ্টা করুলেও অস্তঃসারশূন্য অন্তরে সে 

শিশতর সারল্য কোথায়? 

কল্য।ণী। তুলে যাচ্ছে! কেন বাবা, আমি যে তোমার সত্যি- 
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কাবের মা) মায়ের কোলে খুমুস্ত শিশুর ঘুম ভাঙ্গে শুধু মায়ের 

ডাকে--জগতের রাজনৈতিক কোলাহলে নয়। 
স্ববথ। কিন্ত সেও ছিল এসসি মা! সেও তার শিশুকে এমি 

ক'বে ঘুম পাড়িয়েছিল, কিন্তু ঘুমন্ত শিশুর ঘুম তো ভেঙ্গে গেল 

সেই রাজনীতির কোলাহলে ; কি করতে পারলে তার মা? নাঁ_ 

না, পেবেছে বৈকি-_-অনেকখানি পেবেছে, সে তো কেড়ে নিয়েছে 
একজনেব ঘুম-_মনের শান্তি অন্তরেব সব স্ুখটুকু! স্থখ শাস্তি 

সবই যদি গেল, তবে রইলো কি? মৃত্যুর আবরণে ঢাকা জীবন? 
মূলা কি সে জীবনের? যার জীবনের মূল্য নেই, তার আবার 
বাঙ্-এশ্বধ্যের মূল্য কি? চাই নাঁকিছু চাই না, আমি সব 
ফিরিযে দেবো! উল্মাদিনি। ফিরে আয়-ফিরে আয়! 

কল্যাণী। কে উন্মাদিনী? ক!কে ডাকছে! বাব1? 
স্ববথ। এটা সত্যই তে! ! কাকে ডাকৃছি? কে উন্মাদিনী? 

দেখলি মা, তবু এখনো ঘুমূই নি। তুই আমা ঘুম পাড়াবি 

বলেছিস, তাতেই এই জাগ্রত স্বপ্! ঘুমুলে কি হবে, বুঝতে 

প!রৃছিস মা? ওঃসে আবএ ভীষণ! আমি বলেই স'যে আছি, 

তুই তা সইতে পার্বি নি। তুই য| ম--পলিষে যা 

- কলাণী। তোমায় ছেড়ে আমি য!বো না বাবা! তে|মায় ঘুম 

পাড়াবে।__পাশে বসে থাকৃবধো- তোমার ওই চিন্তযকে কাছে খেঁস্তে 

দেবো না। 
স্থরথ। পার্বি নি মা, কিছুতেই পারবি নি! সে তো ছিল 

ঠিক এদ্লি সজাগ প্রহরীর মত, কিন্তু পার্লে ন! চতুর তত্বর 
ঠিক তার চোখে ধূলো দিয়ে নিয়ে গেল__রাজনীতির কোলাহল 
তাকে কেমন বিভ্রান্ত ক'রে দিলে! এখন বুঝেছে, তাই সে নিত্য 
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ছুটে আসে ওই কুট রাজনীতির দ্বারে মাথা খুড়তে! সবাই তার 
কাণ্ড দেখে হাসে-সবাই মনে করে এ তার পাগলামী, কিন্ত 
পাগলামী তো নয়! এ যে ন্যায়ের দাবী! আমি ঠিক বুঝতে 
পারি, কিন্ত কিছু কর্বাৰ যো নেই! এক একবার মনে হয়, সারা 
পৃথিবীটাকে তোলপাড় ক'বে তাকে খুঁজে নিয়ে আসি-_দেনা-পাওনা' 

স্থদে আসলে পাই পযসা হিস।ধ কবে চুকিঘে শিই, কিন্ত 
কল্যাণী। কি বল্ছো ব|ধ|? কার দেনা-পানা চুকিয়ে দেবে? 
স্থর্থ। ওই দেখ, ম!, আবার সেই রাজনীতি! ওই দেন।- 

প1ওনাট।ও বু|জনীতির। আমাব চিন্তা রাজনীতি-_আমার স্বপ্ন 

রাজনীতি__আম।র কর্তব্য ওই রাজনীতি! কুট বাজনীতির কথা 

তুই কি বুঝবি মা? তুই যা 

কল্যাণী। আমি যাপো! না? তুমি চল, আমি তোমায় ঘুম পডাই ! 
ক্থরথ। পার্বি মা-_পার্বি তুই আমাধ ঘুম পাড়াতে? দেখ 

চেষ্টা কবে, যদি রাক্ষসীর হাত থেকে আমাধ বাচাতে পারিস্! 

আমি যে আর সইতে পার্ছি ন| মা! 

কল্যাণী। এসে! দেখি বাব, দেখি আমি পারি কি না? 

নিষ্ঠুর র/জনীতি' খল্তে পার বাখা, এ নীতির প্রবর্তক কে? 
স্থুরথ। রাজাই রাঙ্গনীতির প্রবর্তক মা! তাইতো নিজের 

তৈরী করা বিষ নিজেই আক পান ক'রে এখন গায়ের জ্বালায় 

ছটফট কর্ছি-_ শুধু খুজে বেড়।চ্ছি একটুখানি শাস্তির প্রলেপ! 
কল্য।ণী। আমি দেবো তোমায় শান্তিব প্রলেপ। এখন এসে! 

_-ঘুমুবে এসো-- 
[ স্থরধমল্লের হা ত ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রস্থান । 

(২৫) 



চতুর্থ দৃশ্য । 

দহ্থাসর্দারের আবাস-সঙ্গিহিত বেদী-বাধানো বৃক্ষতল। 

চিমনলাল ও হাম্বীর কথোপকথন করিতেছিল। 

হাম্বীর | 

চিমন 

তারপর ? 

তারপর কি আর বলিব বৎস! 

নিমন্ত্রণছলে আহ্বানিযা আপন আলষে, 

প্রভুদ্বোহী নিশ্বাসঘ।তক সেনাপতি 

ক্রুর সে স্থবথমল্ল 

ধধিল শিতাবে তন । 

বুবি এ যাতনা সহিতে হইবে বলি 

স্ুতিকা-আগ|বে বাখি তোম। 

লোকান্তরে কবিল প্রযাণ জননী তোমার 
ধাত্রী-অক্কে লালিত-পালিত 

ক্ষুদ্র শিশু তৃষি, 

তোমারে লইষা যণে ধাত্রীমাত। তব 

রজপুরী ত্যজি বাহিরিল পথে, 

৪ই ক্লের স্থরথেব চর 

বলে তোমা লইল ছিনায়ে। 

পুন্রশে।কাতুরা ধাত্রীমাতা তব 
আছাড়িয়! পড়িল ভূতলে, 
দ্য আমি, অলক্ষ্যে ঈাড়ায়ে 

স্বচক্ষে দেখিন্ন সব! 
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চতুর্থ দৃশ্য | ] 

হান্বীর ৷ 

চিমন। 

বীর হান্থীর 

কুলিশ-কঠোর হিয়! নিশ্মম দশ্থ্যর 

কি যেন কি অজ্ঞাত মায়ায় 

সহমা আচ্ছন্ন হ'লো-_- 

সিক্ত হলো নয়ন-পল্পব 3 

উ্ধশ্বাসে ছুটিলাম চরের উদ্দেশে, 
লইলাম শিশু বলে ছিনাইয়া। 

তুমি নেই ভাগ্যহীন শিশু, 

সেই হ'তে পরিচিত দস্থ্যর সন্ত/ন বলি। 

তারপর কি করিল ধাত্রীমাত! মোর? 

তোমারে লইয়৷ 

নাহি হ'লো অবসর ফিরিয়া! দেখিতে । 

চবমুখে শুনিষা সংব।দ 

প।ছে অস্ত্রধারী অনুচরদল 

এক।কী পাইযা মোরে করে আক্রমণ, 

ত|ই এন পলাইয়। অরণ্য-আবাসে ! 

পরে শুনিল।ম- বুদ্ধিনান অনুচর 

এ সংবাদ করিয়া গোপন, 

শিশুহত্যা করিয়াছে বুলি 

স্থরথেরে জানাইল মিথ্যা সমাচার। 

বহুদিন পরে শুনিলাম লেকমুখে_- 

ধাত্রীমাতা তব 

হইয়ছে উন্মা্দিনী পুক্রশোকে। 
ও£-_ছুরাগ্য আমার ! 

আমাহারা অভাগিনী জননী আমার 

(২৭ ) 



বীর হান্বীর 

রণলাল। 

[ প্রথম অস্ক। 

শোকে উন্মাদিনী--বিগতজীবন, 
পিতা মোর ঘ[তকের করে! 

আর আমি-_অযোগ্য তনয় তাহাদের, 

নির্বাক- নিষ্পন্দ__ 

শুধু শুনিতেছি করুণ কাহিনী! 

শুনি এই নৃশংস কাহিনী 

এখন'ও__এখনও 

রোমাঞ্চিত না হইল দেহ-_ 

ছুটিল না রক্তশ্রেত শিরায় শিরাষ 
অগ্রিশ্ে।ত হয়ে ৮ 

ভীমকরে করল কপাণ 

উঠিল ন| সৌরকরে নিমেষে ঝলদি? 

পিতা !_ পিতা ! 
পায়ে ধরি-_র।থ অন্থরেধ, 

অভিধিক্ত কবর মে।রে সর্দাব-আসনে 

শুধু নির্দিষ্ট কানের তরে_- 
দ[নিয়। সুযোগ মোরে নিতে প্রতিশোধ ! 

ভিক্ষা দাও- ভিক্ষা দা সর্দারী আমায়! 

রণলালের প্রবেশ। 

ভিক্ষা কেন ভাই, 

আমি দিব সর্দারী তোমায়; 
কোন বাধা না মানিব-- 

না শুনিব কারো অন্ুরে।ধ, 
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চতুর্থ দৃশ্ত। ] বীর হান্বীর 

আজ্ঞাবাহী ভৃত্যসম 
আদেশ তোমার করিব পালন। 

উতগীড়ন অত্য।চারে 

জঙ্জরিত করি মল্লভূমি 

প্রকম্পিত কর্ হাহাকারে ! 

ুষ্ঠনে হত্যায় দেশ জুড়ে উঠুক্ ক্রন্দন, 
মুণ্তিমান নৃশংসতা-রূপে 

মল্লভূমে হও আবিভূতি, 

তবে যদি পিতৃহত্যা-প্রতিশোধ 

হয কথফিৎ। সর্দার! সর্দার ! 

দস্থ্যদল-মুখপাত্র হয়ে জানাই প্রার্থনা 

দাও অনুমতি, 
হাম্বীবে বরিতে আজি সর্দারের পদে ! 

মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়৷ পুরোহিত, দস্থ্যগণ ও 
দস্থ্যরমণীগণের প্রবেশ । 

চিমন। তোম|দেব সকলেরই কি ওই মত? 

সকলে। ই] সর্দার, আমাদের সকলেরই ওই মত। 

চিমন। তবে প্রতিশ্রুতি দাও হাম্বীর, যে উদ্দেব্য নিয়ে তুমি 
এই হীনবৃত্তি গ্রহণ করছো, সে উদ্দেশ্ট যেন কর্তব্যকে পদদলিত 
ক'রে নৃশংসতায় পরিণত না৷ হয়। 

হাম্ীর। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি পিত|! 

চিমন। এসে! বখস। আমি স্বহস্তে তোমার মাথায় সর্দারী ' 

উফীয পরিয়ে দিই-_[ তথাকরণ ] ৃ্ 
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বীর হান্বীর [ প্রথম অঙ্ক । 

পুরোহিত । ধর বৎস, এই আশীর্ববাদী নির্াল্য ! 

[ নিশ্বাল্য দিলেন । ] 

[ দক্থ্যরমণীগণ মাঙ্গলিক শঙ্খধবনি ও অন্যান্য বাগধ্বনি করিল ; 

দহ্যরমণীগণ ম।ল্যাদি পরাইয়া! গাহিতে লাগিল । ] 

দহ্যরম্ণীগণ ।- 

গীত! 

কাকনের কনকনানি, ও বুনোনি, মিলিয়ে দে লো শখের ডাকে । 

উলু দিয়ে ফুল ছড়া লো, মনমাতানো গানের ফাকে ॥ 

গরদীতে বসলো রাজা, আমর সব বনের প্রজা, 

বনফুলে দেনা ঢেকে পালকের আঙরাখাকে ॥ 

মাদলের তালে তালে, চল্ন! সই পা'টি ফেলে, 

ভ'রে আনি জলের ঝারি, হোথ| ওই নদীর বাঁকে ॥ 

পাগলিনীর প্রবেশ । 

পাগলিনী। এমন একটা অভিষেক এত সঙজ্ষেপে শেষ ক'রে 
ফেল্লে তোমরা? দস্থ্য-সর্দারের ললাটে বুশংসত।র চিহ্ন রক্ততিলক 
কই? অভিষেকে বলি কই? শুভ অভিষেক অসম্পূর্ণ থেকে গেল 
যে! এসো সর্দীর, আমি তোমায় রক্ত-তিলক পরিয়ে দিই-- 
[ তথাকরণ ] তরুণ বয়সের কচি মুখখানি-_কঠোরতার লেশমাত্র 

নেই, তুই কি পার্বি রে? যেমন ক'রে নৃশংস দন্থ্য মায়ের হৃদয় 
থেকে হৃৎপিণ্ড ছি'ড়ে নেয়, পারবি কি তুই তেম্নি ডাকাত হ'তে? 

আত্মীয়তার ভাণে বুকে টেনে নিয়ে পারবি কি তুই বুকে ছুরি 

মেরে তাকে দুরে ফেলে দিতে? 

হাশ্বীর। কে? কেবা এই উচ্মারদিনী? 

(৩০ 0 



চতুর্থ দৃশ্ত |] বীর হান্বীর, 

ইঙ্গিতে জানায়ে দিল অতীতের 
সেই তীব্র স্মৃতি অন্তরে আমার! 
প্রতিহিংসা-বিষে জজ্জরিত বাল। 

উগারিয়া কালক্ট 
উত্তেজিত করে মোরে নিতে প্রতিশোধ ! 

মুখপানণে চেয়ে আকুল আগ্রহে 

আছে মোর উত্তরের প্রতীক্ষায়! 

কি উত্তর দেবো? 

সম্মতি ন! প্রতিশ্রুতি? 

প্রতিশ্রিতি- প্রতিশ্রুতি দিব অভ]গীরে। 

মাগো! স্পর্শ করি তখ চরণযুগল 

করিতেছি পণ__- 

ইচ্ছা তব করিন পুরণ, 
যদি সমান উদ্দেশ্ট হয় তোমার আমার। 

পাগলিনী। ম! বল্লি তুই! বড় মিষ্টি ডাক__বড় মিষ্টি ডাক! 
ওরে, আর একবার ডাক্--আর একবার ডাক্, শুনতে শুনতে চ'লে 

ধাই,। নইলে তোকে আর দেখতে পাবো না! আমি যে 
রক্ষপী--আমি যে রাক্ষপী-_-আমি যে রাক্ষপী-_ 

[ দ্রুত প্রস্থান ।, 

হাম্ীর। কোথ| যাও উন্মাদিনি? 

ফিরে এসে ক্ষণেকের তরে, 

দিয়ে যাও আত্মপরিচয় ! 

দেলে প্রাণ সন্দেহ-দোলায়, 

বুঝি এই নারী অভাগিনী ধাত্রীমাতাঃমোর ! 
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বীর হাম্ধীর 

চিমন। 

[ প্রথম অন্ক 

ভ্রাস্ত এ ধারণা নিয়ে 

ছুটিও না উন্মাদ পশ্চাতে; 

ভুলে যাবে কর্তব্যের দায়িত্ব আপন-_- 

অপূর্ণ রহিবে প্রতিশোধ-পণ। 
অনন্ত কর্তব্য তথ সম্মুখে পশ্চাতে, 

করিও না বুথা কালক্ষয় ! 
এসো সাখে 

দিব তোম| কর্তব্যের উপদেশ । 

আর রণল।ল ! জান।ও সকলে__ 

যেন অস্ত্রবরিগণ রহে দুরে 

উৎসব হইতে, যোগ দিতে 

হবে তাহ।দের নধ অভিযানে 

নবীন সর্দার বে করিণে আহ্ব।ন। 

আব পুবোহিত! কর তুমি 

আয়োজন চ|মুণ্ডাপূজ।র 

আজিকে নিশায়। 

এসে! হান্বীর__ 

[ চিমনল|ল, হন্বীর, রণলাল, পুরে|হিত প্রভৃতি চলিয়৷ গেল, 

রমণীগণ পূর্বোক্ত উৎসব-গীতি গ।হিতে গহিতে 

প্রস্থান করিল । ] 



দ্বিতীয় অন্ক। 
প্রথম দৃশ্য । 
রাজলভা । 

মন্ত্রী ও রঞ্জন কথোপকথন করিতো 

মন্ত্রী। তুমি কি বল্্ছে৷ রঞ্ণন, যিথ্য।বাদী প্রবঞ্চক চিমন সর্দার 

আবার মাথা তুলে দাড়িয়েছে? তার প্রতিজ্ঞার কথ| সে ভুলে গেছে? 

রপ্ধন। শুপু মাথা তুলে দীড়ানে। নয় মন্ত্রিষশায! চরমুখে 
সংবাদ পেয়েছি, গত সপ্তাহে তার দল তিনখান! গ্রথম লুঠ করেছে। 

মন্ত্রী। তিনখানা গ্রাম লুঠ করেছে? 

বঞ্ধন। এতেই তার অত্যাচারের মননিকা পড়ে নি মন্ত্রিমশাষ! 
মৃন্ত্বী। তার মানে? 
রঞ্ষন। মানে, তার অত্যাচারের ফিরিস্তিতি আরও দ্বু এক 

ৰফ। আছে। 

মন্ত্রী। আরও আছে? 

রঞ্জন। রাজকোষের আমানতি দশ হাজাব টাকা কুশছুর্গের 

সন্নিকটে লুঠ ক'রে নিয়েছে। 
ম্ত্রী। কি বল্লে রঞ্জন, র|জকোষের আমানতি টাকা লুঠ 

করেছে? 

স্থরথমল্লের প্রবেশ। 

স্থবখ। আর কৌথায় লুঠ করেছে, দে সংবাদটাও ভাল ক'রে 

শুনে নাও মন্ত্র! -কুশদুর্গের সন্নিকটে! চমৎকার সংবাদ! রঞ্জনকে 
৩ € ৩৩) 



বীর হাম্বীর [ ঘিতীয় অন্ক ) 

পুরস্কার দাও মন্ত্রি। হ্যা, বলতে পার রঞ্জন, এমন হুশৃঙ্খল লুন 
কাধ্যটী সমাধা হয়েছে কি ছুর্গাধিপতির বর্তমানে, না তাঁর অনুপ- 

স্থিতিতে ? দুর্বৃত্তদের বাধা দিতে কি কুশছুর্গে একজনও সৈম্তা 

ছিল না রঞ্চন? রাঞ্কোষের আমানতি অর্থ কি শুধু একটা সামান্য 
বাহকের দায়িত্বের উপর নিভর কর! হয়েছিল মন্ত্রি / মল্পড়মেব রা শক্তি 

কি একেবারে পঙ্গু হ'য়ে পড়েছে যে, এই সব অত্যাচারী দুর্ব তদের 
বাধা দিতে একজনও ছিল ন1? ক্ষুদ্র শিশুব হ।ত থেকে কাক যেমন, 

মিষ্টান্ন ছিনিয়ে নেয়, দুর্বৃত্তের তেম্নি ক'রে কেড়ে নিলে রাজকে।ষের 
অর্থ, অথচ রা'জশক্তি দর্বল, নিদ্রিত কি পঙ্গু, তা ঠিক বে।ঝা যায ন|" 

রঞ্জন । বুখা অল্ঘে।গ মহারাজ! 
দুর্বার সে আক্রমণ, 

নিমেষে ভূতলশায়ী বঙ্গী পঞ্চজন, 
নিমেষে লুন্িত অর্থ ল'যে 
অন্তহিত হলে। দস্থ্াদল । 

কুশছুরগ হ'তে যবে 

মেনাদল আসিল ছুটিযা, 

নিশ্চিহ সে দহ্থাদল, 

নিদশন খু ডমিশব্যাপবে 
ছিল পড়ি 'প্রাণহীন 

রক্তমাখা দেহ পাঁচটা রঙ্গীর | 

স্ব অকশ্পণা _অকর্শণ্য সন! 

চুর্গ-সন্নিকটে 'এ হেন অনর্থ 

মে হয়েছে স।ধিত, 

আমি চাই কৈফ্ষিৎ দৃর্গরক্গকের 1 
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প্রথম দৃশ্ঠ | ] 

স্থরথ ৷ 

হুধীরথ | 

স্থরথ | 

স্থধীরথ | 

স্থরথ । 

হবীরথ । 

স্থরথ | 

বীর হান্বীক 

স্বধীরথ ও বটুকেশ্বরের প্রবেশ। 
শুনেছ কি দুর্গ-সন্নিকটে 

ঘটিয়াছে অনর্থ ভীষণ? 
রক্ষাকর্তা বিদ্যমান দুর্গ-সন্গিকটে 

অত্যাচার করে দশ্থ্যদল-_ 

আমানতি অর্থ লুটে লয়-_ 

আশ্চধ্য বারতা ! 

কি করেছ প্রতিকার তার? 

আমি চাই কৈফিয়ৎ তব ঠাই। 
কৈফিয়ৎ? দাদা-- 

কোন কথা নয়, 

শুনিব না কোন অন্থুরোধ-_ 

চাই আমি কৈফিয়ৎ। 
টৈফিষৎ? 

যবে নাহি কোন ক্রটি কর্তব্যপালনে, 

রাজকাধ্যে উৎসর্গ করেছি প্রাণ, 

জ্ঞানে কি অজ্ঞ।নে 

নহি যবে এতটুকু অপরাধী, 

কেন দিব কৈফিষং ? 

কৈফিয়ৎ নাহি দিণে? 

না। 

না? স্থধীরমন্ল! জানো তুমি 

কার সনে কর বাক্যালাপ? 

(৩৫ ) 



বাঁ হান্থীর় 

সুধীরথ | 

স্থরথ | 

স্থধীরথ । 

[ দ্বিতীয় অঙ্ক । 

জনি; অবিচ।রবিকুদ্ধে দাড়ায়ে 

করিতেছি বাক্যালাপ অগ্রজের সনে। 

না। ভুলে কেন যাও দুর্গরক্ষি, 
সম্মুখে তোমার মল্পভূম-অধিপতি ! 

ভ্রাতৃপ্রেম_ ভ্রাতৃন্সেহ__ 
অদ্ধা-ভক্তি-আদি ভ্রর্বলতা 

মানবের গৃহগন্তীম।ঝে-_ 

সাজে ভাল অভিনয় তার, 

কিন্ত রাজ্যরক্ষা কর্তব্যপ।লনে 

সজে না এ হ্ব্বলত! | 

তুমি অপরাধী কর্তব্যহেলনে ; 

নিজদোষে করিতে ক্ষ/লন 

যদি নাহি দাও কৈফিয়ৎ, 

দিব শাস্তি করিষ! বিচার । 

শান্তি দিবে বিনা অপরাধে ? 

চমৎক!র ! চমৎকার রাজার বিচার! 

চমৎকার রুতজ্ঞতা ! 

জিজ্ঞাসি তোমায় মল্লভূম-অধিপতি ! 

যেই সিংহাসন অধিকার করিয়াছ, 

সেই সিংহাসন কেমনে লভিলে তুমি? 

কুট পরামর্শে কার 
ভূতপূর্বব মল্লভূম-অধিপতি বিগত জীবন-- 
অধিষ্ঠিত সিংহাসনে তুষি? 
অগ্রজ বলিয়া তোমা 
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প্রথম দৃদ্ধ | ] বীর ছান্ধীর 

বসায়েছি যেই সিংহাসনে, 

ইচ্ছা! হ'লে সেই সিংহাসন হতে 
হাত ধ'রে টেনে নামাতে পারি। 

চাহ ঘদি আপন মঙ্গল, 

ভুলে যাও শান্তি-কথা ; 

জেনো! স্থির, কৈফিষৎ কতু নাহি দিব। 

[ প্রস্থানোক্ঠোগ ॥ 
স্থরথ। কে আছিস্, বন্দী কর্ রাজদ্রোহী 

কতন্ন-অধম দুর্গ |ধিপে । 

সথধীর। তুলে যাও কেন অতীতের কথা? 

কেবা রাজদ্রোহী? আমি না তুমি? 
[প্রস্থান । 

[ বটুকেশ্বর গমনোগ্োগ করিলে স্থুরথমন্প তাহাকে 

বাধা দিয়া বলিলেন-- ] 

স্থরথ। দাড়াও যুবক ! 
ঘটুকেশ্বর । আজ্ঞে, জীববিশেষকে ছেড়ে দিয়ে তার লেজটা ধ'রে 

লাভ কি? 

স্থরথ। তুমি কে? 
বটুকেশ্বর। আজ্ঞে ওই তো আমার পরিচয়! আসল যখন 

পগারপার, তখন আর লেজ ধরে টানাটানি কেন মহারাজ ? অন্থ- 

মৃতি করুন, কুগুলী পাকিয়ে আসলের অচ্সরণ করি-_ 

সরথ | অপদার্থ! 

বটুকেশ্বর । পালাবার সময় কুগ্লী পাকানে! ছাড়া লেজ আর 
কোন কাজে আসে না মহারাজ! তা ছাড়া এটাও বোধ হয় 
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ৰীক্গছাত্বীর [ ছিতীয় অঙ্ক। 

মহারাজের অজানা নয় যে, লেজ কেটে নিলে আসল জীবটী আরও 

ভয়ানক হয়ে ওঠে। 

স্ুরথ। দূর হও অপদার্থ! 
বটুকেশ্বর। আজ্ঞে এই আমি কুগুলী পাকালুম-- 

[ প্রস্থান । 

স্বরথ। মন্ত্রি! 

মন্ত্রী। মেঘ ঘনিয়ে আস্ছে মহারাজ! আমাদের এখন থেকেই 

প্রস্তুত হ'তে হবে। 

রথ । স্ধীরথের এ ওঁদ্ধত্য অমার্জনীয় । 

অপর্ণার প্রবেশ ৷ 

অপর্ণা । কনিষ্ঠের শত সহশ্র অপরাধ জ্যোষ্ঠের কাছে চিরদিনই 

স্থরথ। কে--অপর্ণা? তুই কখন এলি মা? 
অপর্ণা। অনেকক্ষণ । আমি সব শুনেছি। বাধার এ ওদ্ধত্য 

অন্তায় হ'লেও তিনি কনিষ্ঠ, আপনি তাকে ম।জ্জনা করুন| 
স্থরথ। জীবনে তাকে অনেকখার মঞ্জনা করেছি মা! কিন্ত 

তার এ ওুদ্ধত্য মার্জন। করূলে রাজ্যে শৃঙ্খলা থাকৃবে নাঁ রাজার 

কর্তব্যপালনে যে ক্রি হবে মা! 

অপর্ণা। তবু তিনি কনিষ্ঠ-. 
স্থরথ। সহোদর বলেই যে তাকে মার্জনা করতে পারুছি না 

অপর্ণা! রাজার কাছে রাজকুমাবই বল আর রাজ-সহে!ধরই বল, 

একজন সামান্ প্রঙ্গার স্থান যেখানে, তাদের স্থানও সেইখানে; 
কোন পার্থক্য নেই। 
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প্রথম দৃশ্য | ] বীর হান্ীর 

অপর্ণা। আমার অনুরোধ জেঠামশায়। এবারকার মত পিতাকে 

মাঙ্জন1] ককন--[ কদিয়া ফেলিল।] 

স্থরথ । একি! কেঁদে ফেল্লি যে য|। 

অপণা। কাদি নি; কান্না এসেছিল, কিন্তু উদ্যত অশ্রপ্রবাহ? 

অদ্ধী পথেই জমাট হয়ে গিষেছে। আর আমি কোন অনুরোধ 

কর্নে। না জেঠমশায-_আমি চল্লুম! তবে যাবার সময় বলে যাই, 

আজ কুশদুর্গের এলাকা দক্্যব অত্য।চাবেব প্রতিবিধান কর্তে 

পাবেন নি বলে যর্দি আমার পিত! অপবাধী হন, তকে বদি শাস্তি 

নিতে হয, তাহলে দুদিন পবে ঘখন র|জধানীব এল[কায দস্থ্যব 

উপদ্ধণ হবে, তখন কার শাস্তিব প্রয়েজন হবে, সে বিষয়টাও 

চিন্ত। করুবেন মহার।জ ! [করত গ্রস্থান। 

ন্ববথ । অপর্ণাব মস্তিষ্ক শিরূত ভযেছে মন্ত্রি। অনদিলদ্ষে তার 

টচিকিৎস।ব প্রযোজন । 

মন্ত্রী। বুঝেছি মহারাজ ' আমি অধিলম্বেই সে ব্যবস্থ। করৃছি__ 

গীতকঞ্ে যোগময়ের প্রবেশ । 

ে|গময় 7 গ্বীত। 

থাকলে মাথ। মাথাবাথা, নইলে মনের ভূল। 

বোকা হ'য়ে স্যায়ন! সেজে অকুলেতে পায় না কুল॥ 

সন্দ সিয়ে বেডায ঘুরে, 

দ্বন্দ ছটায় ঘরে পরে, 

যায় না চেনা আপনজনা, ভাবে সবাই সমতুল, 

যেমন গোড়াকাট| গাছেতে ঞল, যার মাটিতে নাই মুল ॥ 

[প্রস্থান । 
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বীর হান্বীর 1 ছ্বিভীয় অঙ্ক । 

স্থরথ। কে এ উন্মাদ? 

মন্ত্রী। মুখখানা যেন চেনা-চেনা! মহারাজ ! 

স্থরথ। অমন চেন! মুখ সংসারে ঢের আছে মন্ত্র! এখন শুধু 

চাইতে হবে আমাদের কর্তব্যের দিকে--ও সব চেনা মুখের কথা 

ভুলে গিয়ে। উপস্থিত স্থধীরথের উপর ন্জর রাখতে হবে। আর 
পরোয়ানা পাঠাও বৃদ্ধ চিমন সর্দারেব কাছে, সে যেন অবিলঙ্ষে 

দরবারে হাজির হয। আমি জানতে চাই, এ লুঠের ব্যাপারে সে 
সংশ্লিষ্ট আছে কি না? আর একবার সৈন্তাধ্যক্ষকে-_না, থাক্, 

সেনাবাসে আমি নিজেই যাচ্ছি। 

[ অগ্রে সথরথমল, পশ্চাৎ অন্ত্রীর প্রস্থান । 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 

কুশতুর্গ--স্থুধীরথেব বিলাসকক্ষ । 

স্বধীরথ ও বটুকেশ্বর ৷ 

স্থদীরথ। তারপর কি হ'লে। বটুক? 

বটুকেশ্বর। আমিও পরিষার জানিয়ে দিলুম হুজুর, লেজ কেটে 
দিলে জীববিশেষ দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। 

স্বধীরথ ৷ মানে? 

বটুকেশ্বর ।- মানে আমাকে আটক করেছিল ব'লে। 

স্থধীরথ। তাতে লেজকার্টার কথা আসে কোথেকে? 
বটুকেশ্বর। আজে, আমি তো হুজুরের রেজ-__চব্বিশ ঘণ্টাই 

পেছনে পেছনে থাকি। 
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দ্বিতীয় দৃশ্ত | ] বীর হাম্বীর 

হুধীরথ | ও-_হাঃহাঃ-হাঃ! আমি কিন্ত এ অপম!নের যেগ্য 

প্রতিশোধ নেবে। বটুক! 
বটুকেশ্বর | আজ্ঞে, তা তো নিতেই হবে। 
স্থধীরথ। আমি বাংলার শাসনকর্তা দাযুদনার সাহায্য প্রার্থন। 

ক'রে পত্র লিখেছিলুম_-পত্রের উত্তরও পেষেছিঃ তিনি পাঁঠাচ্ছেন 
তর একাস্ত বিশ্বাসী অন্গচর গোলাম মহম্মদকে,-গোলাম মহম্মদ 

আজই এসে পৌছবেন। 
বটুকেশ্বর । ও, তাই বুঝি এই বিলাসকক্ষটা এমনভাবে স্থসজ্জিত 

করা হয়েছে! তাহলে নর্তকীদের ডাকি হুজুর? এখন থেকেই খাঁ 

সাহেবের অভ্যর্থনার মহল! চলুক্! 
সুবীর । চল্বে খটুক_চল্বে! আমি নগরসীমান্ত হতে স্বযং 

তাকে সম্বর্ধনা করে নিষে আস্বো। আহাধ্য, পানীয়, ধিলাস-উৎ- 

সবের সমস্ত উপকরণ তুমি প্রস্তত রাখবে । দেখো-_যেন তাক 

খাতিরেব এতটুকু ক্রটি না হয়_-বুঝেছ? 
বটটকেশ্বর। আজ্ঞে বুঝেছি। 

সথদীরথ। কি বুঝেছ? 
বটুকেশ্বর । আজ্ঞে তার খাতিরের যেন এতটুকু কম্থুর না হয়। 

এই আহার্্য, পানীয়, নাচনেওয়ালী, সবই তৈরি রাখতে হবে । 

তবে হুঙ্ছুর! বল্ছিলুম কি-- 
স্ধীরথ । কি বল্তে চাও? 

কটুকেশ্বর ৷ বল্ছিলুম, পানীয়ের মাজ্াটা একটু বেশী ক'রে প্রস্তুত 
রাখলে আর খাগ্যের ভাবনাটা ভাবতে হয় নাঁ_ হুজুরের তখন 
লঙ্বা ফরাসে দেদার গড়াবেন! লালচোখে চলনসই নাচওয়ালীতেই: 
চ'লে যাবে৷ 
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বীত়্ হান্বীর [ দ্বিতীয় অস্ক। 

স্ধীরথ। হাঃহাঃহাঃ! বেশ, তাহলে সব প্রস্তত রেখো, আমি 

যাচ্ছি তাদের অভ্যর্থনা কবে নিয়ে আস্তে । 
বটুকেশ্বর । আর একটা কথা হঙ্গুর-_ 

স্থধীরথ । না, আর কোন কথা নয়-_সমন্ত প্রস্তত থাকে যেন! 

[প্রস্থান । 

বটুকেশ্বর ৷ চিন্ত।র বিষয় হলে।! আগে কোন্টা করি? নাচনে- 

ওয়ালীদের ভাকৃবো, না খাগ্ঠ-পানীষের ব্যবস্থা করবো? ত|ই করি-_ 
আগে নাচনেওয়|লীদেব ডাকি__না, আগে হুকুম করি খাদ্ঘ-পানীয়ের 

ব্যবস্থা করতে ; নানা, আগে নাচনেওয়ালী, না_থাগ্ঘ-পানীয-_ 

পন ভিতর-বাহির করিতে লাগিল । ] 

অপর্ণার প্রবেশ । 

অপর্ণা। এই যে মান্যবর সেনানাফক বেঁটে ভৈরব মশায়, 
আপনাকে অভিবাদন করি। তা আপনি এমন ঘর-বাব করুছেন 

কেন? 
বটুকেশ্বর । নানা, ও কিছু না! ছূর্গাধিপতির আদেশের কোন্ট। 

আগে পালন করবো, তাই ভেবে দেখছিলুম! কিন্তু আমার তো 
; ও নাম নয়ঃ আমার নাম বটুকেখর-ছুর্গাধিপি আমায় বটুক 
বলেই ডাকেন। 

অপর্ণা। একই কথা! হলোঃ বটুকেশ্বর' আর বেঁটে উৈরব প্রায় 
সমান বল্লেই হয়। তবে আপনর মনটা একেবারে হিমালয়ের মত 
উচু প্রাণটা বকের মত সাদা; এ লব দেবতাদেরই হয়, তাই 
আপনাকে দেবতাজ্ঞানে ভৈরব বলে ভাকৃতে ইচ্ছা হয়। 

বটুকেশ্বর। আমি তো সেনানায়ক নই ! 
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দ্বিতীয় দৃস্তয | ] বার হান্ধীয় 

অপর্ণ|। আপনি মেনাও বটেন, আবার নায়কও বটেন! আমি 
'বেঝাতে পার্হি নে। নইলে আপন।কে দেখব|র জন্যে সুযোগের 

একটি ক্ষুদ্র মুহূর্তের প্রতীগ্গা করতে মন যেন উদগ্রীব হয়ে ওঠে। 
বটুকেশ্বর। [স্বগত] এই কেলেঙ্কারী করলে দেখছি! বলে-- 

উদগ্রীব হয়ে ওঠে ! 
অপর্ণণ। কি ভাবছেন? 

বটুকেখর। ভাবছি আপনি-_তুমি যা বল্লে, তা সত্যি? 
অপর্ণ। | মিথ্য। বলে লভ? আব আমাকে আপনি কেন, 

তুমিই বল্বেন। 
বটটকেশ্ব। “তুমি বলবে? হেসে, তা বেশ_ত। বেশ! 
অপণা। ত। অমন চন্মন্ করছেন কেন? বাবা এখনই এসে 

পড়বেন না| তে1% কোথায় গেছেন? 

বুকের । মে জন্তে চিন্তা নেই। তিনি গেছেন গোলাম 

মহম্মদ থ| সাহেবকে অভ্যর্থনা কবে আন্তে-_তিনি আস্ছেন কিনা! 
অপর্ণ। | দাযুদরসাব দক্ষিণ হস্ত সেই গোল।ম মহম্মদ খ।? 

বটুকেশ্বব । ঠিক বলেছ; তুমিও জানে! দেখছি! 

অপর্ণা । জানি; কিন্তু তিনি কি জন্ত আস্ছেন? 

বটুকেখর । তোমাব বাবাই তে তাকে আস্বার জন্যে পত্র 

লিখেছেন । 
অপর্ণা। তাকে আনাবার উদ্দেশ্ট ? 
বটুকেশ্বর। ও সব রাজনৈতিক ব্যাপাব! তুমি স্্ীলোক-_বিশেষ 

বালিক।-_তোমাকে বল্তে পারবো না। 

অপর্ণা । খল্বেন ন1? ও, আমিই শুধু আপনাকে দেখবার 
জন্যে যোগ থু'জি, আর আপনি আমায় এতটুকুও ভালবাসেন না? 
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বীর ছান্ধীয় [ ঘবিতীয় অঙ্ক । 

বটুকেশ্বর। [ম্বগত] কেলেম্কারী করলে দেখছি! [প্রকাশ্যে] 

নানা, কিছু মনে ক'রে! নাঃ তোমাকে বল্তে আমাব বাধা নেই, 
তবে তুমি যদ্দি কথাটা প্রকাশ না কর-- 

অপর্ণা। সে ভয় কর্বেন না) আমি পেট আল্গা মেয়ে নই। 
বটুকেশ্বর । বটে--বটে--বটে ! তবে আব কি-শোন। ব্য'পাৰ 

বড স্থুবিধের নয়। দাদার কাছে অপমানিত হযে তোমার বাবা 

চান গুর সাহায্যে মল্লভূমির সিংহাসনথানি দখল কর্তে--তাই এই 

আয়োজন । 

অপর্ণা । বটে! [প্রস্থানোদ্যোগ ] 
বটুকেশ্বর । চ'লে যাচ্ছো? 

অপর্ণা । হ্যা। 

বটুকেশ্বর । একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্বো ? 
অপর্ণা । ্ বচ্ছন্দে। 

বটুকেস্বর। তুমি আমায় সত্যি ভালবাসো ? আমায়__আমায়-- 
কিসের মত দেখ? 

অপর্ণা। ভালবাসি না? বাঁধার অন্তরঙ্গ বন্ধু আপনি, আপনাকে 

ভালবাস্বো না? আর দেখি বাবার মত তেম্নি ভক্তি ও শ্রদ্ধার 

চোখে। [প্রস্থান । 

বটুকেশ্বর । কেলেঙ্কারী করলে দেখছি! অপর্ণা! অপর্ণা ! শুন্ছো ? 
[ অপর্ণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন। 

অপর দিক দিয়! গোলাম মহম্মদর্থ। ও সুধীরথের প্রবেশ । 

স্থধীরথ। আস্মন- আস্থন-আস্তে আজ্া হয়। সঙ্গীদের 

ছাউনীতে না রেখে এ গরীবখানায় আন্লেই হ'ভো! 
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দ্বিতীয় দৃশ্য । - বীর ছাচ্ছী 

গোলাম। উপায় নাই দোস্ত! উপস্থিত যখন একটা এত বড় 
গোপনীয় পরামর্শ, তখন ও সব ঝামেল! না থাকাই ভাল। 

স্থবীরথ। মেহেরবণী আপনার! বট্রক!--বটুক! এ আহাম্মুকটা 
আবার কোথায় গেল? মজলিস খাঁখা কর্ছে-_কোন কিছু ব্যবস্থা 
কবে নি! বটুক-_বটুক ! 

মদের বোতল ও পাত্র লইয়! বটুকেশ্বরের প্রবেশ। 
বটুকেখবব । হুজুর 

স্থদীরথ । অপদার্থ। আমার আদেশ কি ছিল? 

ণটুকেশ্বর । আজ্ঞে পিনা, খানা, আর নাচনেওযালী মজুত 

বখতে! আমি সবই কর্ছিলুম হুজুর, শুধু মাথাটা কেমন গুলিয়ে 
গেল বলেই স্ধ এলে ।মেলো হ'য়ে গেল। 

গোল।ম। মাথ। গুলিযে গেল কেন হে? 

বটুকেশ্বর | কোন্ট। আগে চাই, সেটা ভেবে উঠতে পার্লুম না 
এলে । আগে খানা ন। আগে পিনা না অ।গে ন।চ-গানা ? হয়তো 

এখন গুলিয়ে যাচ্ছে, তাই বেতলটা এগিষে দিতেও ভর্স! হচ্ছে না। 

গে!লাম। ঠিক অ'ছে বটুকমিঞ1! এটাই এগিয়ে দাও! 
বটুকেববর । [পানপাত্রাি দিল। ] 
গোলাম। দন্ত! তোমার বট্কমিঞকা একটা চী্জ,। বড় ভাল 

আদ্মী আছে। 

স্থধীরথ । জনাব, দেলখোস লোক । এবার ন।চগানের ব্যবস্থা! 

কর বটুক! 
গোলাম। এর কোন্টা আগে চাই, এ নিয়ে আর মাথা গুলিয়ে 

যাবে না তো বটুকমিঞা? 
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খাঁর হান্থীর [ দ্বিতীয্ব অন্ধ ? 

বটুকেশ্বর । এ ছুটো এক সঙ্গেই চল্বে হুজুর-_হে-হে-হে_ 
[ প্রস্থান ।' 

স্র্বীরঘ। আর এক পাত্র চলুক দোস্ত! 

গোলাম। চলুক মন্দ কি? [ উভয়ে মদ্যপান করিতে লাগিলেন । | 

গীতকণ্ঠে নর্ভকীগ্রণ এবং সঙ্গে ব্টুকেশ্বরের প্রবেশ । 
নর্তকীগণ ।-- 

গীত। 
ওগে! শাওন সশাঝের আতখি। 

আজি দশদিশি উজলেত, ফুলদল মুগ্রিত, 

আকুলিত গন্ধাভর! হাদয-কানন-বীি ॥ 

তোমার মধুর পরশ পেতে 

উতল পরাণ উঠছে মেতে, 

দিতে তোমায় ভালবাদা, শুনাতে প্রণয়-প্রী'ত ॥ 

ষে কথ! মনে জাগে 

যৌবনের আগে ভাগে, 

বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না, এ কেমন রীতি ॥ 

গোলাম । তোফা--তে।ফা-- 

বটুকেশ্বব | থামলে চল্বে না হুজুবকে খুশী করতে হবে। নাও 

আর একথান। ধর-- 

নর্তকীগণ।-- 

শ্বীত। 

চোখের নেশ। কাটবে নাকে, থাকে যদি প্রাণে আশ! । 

ভাঙ্গ। ঘুমের ঘোর কাটে ন| যাঁদ স্বপ্ন করে যাওয়! আসা ॥ 
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দ্বিতীয় দৃশ্ঠ । ] বীর হান্থীর; 

প্রাণের ভাষ। চোখে ফোটে, মরমের বাধন টোটে ; 

বলি বলি যায় ন! বলা, বুকভর| আকুল ভৃঘা ॥ 

গোলাম । বনুৎ আচ্ছা--বহুৎ আচ্ছা-- 

স্বধীরথ। তোমরা যাও, বিশ্রাম করগে-_ 

বটুকেশ্বর। পাশের ঘরেই থেকে| কিন্ত-_বুঝলে? 
[ নর্তকীগণের প্রস্থান 1; 

গোলাম । খাসা আছ দোস্ত! তোমার জোর নসীব দেখে 

হিংসা হয়। 

স্ধীরথ । বলেছি তো, তোমারও নসীব ফিরিযষে দেবো, যদি 

আমায় সাহায্য কর-_- 

গোলাম । আলবৎ! মরদকী বাৎ হাতীকা 'দাত। যখন জবান 

দিয়েছি দোস্ত, কথার এতটুকু নড়চড় হবে না। তোমার কথা ঠিক 
থকুবে তো? 

স্থধীরথ । নিশ্চয়ই ! 
গোল|ম। তাহলে জেনে রেখো, মল্লভূমির সিংহ!ষন তোমার । 

অপর্ণার প্রবেশ। 

অপর্ণণ। আর কি মুল্যে সে সিংহাসন আপনি বাণাকে দিতে 

চান খান্থানান্? 

গোল!ম। [স্বগত] এ কি, আস্মানেব হুরী! [ প্রকাশ্টে ] 

হকি বল্লে মুল্য » দোস্তির বিনিমযে ওই সিংহাসন দিচ্ছি 

তোমার পিতাকে । 

অপর্ণ। ঠিক কি তাই খা সাহেব? এ দৌস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য 

কি মল্লভূমির শ্বাধীনতা হরণ নয়? 
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বীর হান্ীর [ ছিতীয় অন্ক। 

সধীরথ | অপর্ণা! তুই এখানে কেন? যাঁ-ভেতরে বা! 
জানিস্ নাকি, এপ প্রকাশ্ত মজলিসে পুরল্ললনার আস! শুধু গতিত 
-নয-_ নিন্দনীয়? 

অপর্ণা। জানি বাবা! জেনে শুনে সম্তরম লজ্জা বিসর্জন দিষে 
আমি এখানে ছুটে এসেছি শুধু তোমার জন্ত। তুমি কি করৃতে 
বাচ্ছে৷ বাবা? তুচ্ছ অভিমানে ধিগ.বিদিক্ জ্ঞানশূহ্য হ'য়ে তুমি এই 
মন্লভূমির স্বাধীনতা পরের হাতে তুলে দিচ্ছো ॥ তা হবে না বাব! 
আমি তোমায় তা করতে দেবো না। খা সাহেব! কিছু মনে 
করবেন না! ধাবা অন্ধ রাগের বশবর্তী হ'য়ে একট। ভুল কচ্ছিলেন, 
'মামি তা করৃতে দেবো ন|। ভাইয়ে ভাইবে ছন্দ ক'রে নিজেদের 
শক্তিহীন করৃতে আমি দেবো না। 

স্ুধীরথ | অপর্ণা! পিতৃপ্রোভিণি বালিকাঁ_- 
অপর্ণা। আমি পিতৃদ্রেহিণী নই বাবা! আমি যা করৃছি, পিত'র 

মঙ্গলের জন্য । 

স্থধীরথ। মঙ্গলের জন্য? আমার ম্ঙ্গল অমঙ্গলের প্ষিযি আমি 
বুঝি, তার জন্য আর তোকে মাথ। ঘ্বামাতে হবে না; তুই এখান 

থেকে যা 

অপর্ণা। তা থাচ্ছি! তুমি কথা দাও বাবা, জ্যেষ্ঠতাতের বিকচ্ছে 
তুমি অস্ত্ধারণ করুবে না? 

স্থধীরথ। তর্ক করিস্ ন। অপর্ণা! যা এখান থেকে-_- 

অপর্ণা । যাচ্ছি! কিন্তু যাবার সময় বলে যাচ্ছি ঘে, আনি 
থ|কৃতে এতবড় একটা অন্তরষ তোমায় কিছুতেই করতে দেবে। ন!। 

! প্রস্থান । 

গোলাম । দোস্ত! তোম|র মেয়েটা একটি রত্ব! 
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হদীরথ । সেটা অস্বীকার করবো না দোস্ত! তবে এ কথা 

বল্বো, নিজের ভালমন্দের দিকে নে সম্পূর্ণ উদাসীন । 
গোলাম । তাহলে আমি এখন উদ্ঠি, সথাসমযে আবার সাক্ষাৎ 

হবে ॥। আদাব-_ 

! প্রস্থান । 

স্থণীবথ। বুঝতে পার্ছি ন।, হয়তো খ। সাহেন অপর্ণাব কথায় 
বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। আমি আশ্চধ্য হশচ্ছ, আমাদেব এই 

গুপ্ত পরামর্শের বিষয অপর্ণ জানলে কেমন কবে? 

বট্রকেশ্বব। আমি আধাব একটু বেশী আশ্চষ্য হচ্ছি হুজুব, 

ও জান্লে কি করে? 

স্থদীবথ | তুমি কাবে! কাছে এ কথা প্রকাশ কব নি তো? 

তুমি, আমি, আর খা সাহেব ছাড়া এ কণ। আব কেউ জানে না। 
বটুকেশ্বর। [থতমত খাইয|।] আজ্ঞে আমি-কৈ-না! ঠিক 

্ব্ণ হচ্ছে না তো! তা ছানা ৪ই খ'নাপিনা আব নাচগানেৰ 

ব্যাপার নিরে আমার কি আব মাথর ঠিক ছিল হুজ্ব? দাই 

দেখি, নাচনেওয়ালীবা প|শের ঘবেই অপেশ্গ। করছে, ন। আব 

কোথ।ও গিয়ে খুমিয়ে পড়েছে! 
| প্রস্থান । 

সুবীর । ব্ঝতে পার্ছি না এ অদৃশ্য ক্র কে? অন্গদন্ধান 

করতে হবে-অঙ্গুসন্বান করতে হবে- 
| প্রস্থান ॥ 
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তৃতীয় দৃশ্য। 
রাজসভ| | 

[ নেপথো বহুকণ্ঠেব কোলাহল শ্রুত হইতেছিল। ] 

দ্রুতপদে মন্ত্রীর প্রবেশ । 
৪ 

1 মন্্রী। অতি কবে তুলেছে-_নিতাস্ত অতিষ্ঠ কবে তুলেছে? 

বঙ্ঠন। 

রঞ্জীনের প্রবেশ । 

মন্ত্িমশায 

মন্্রী। এস শে বঞ্ছন! কি দেখে এলে? 

রতন । 

মু | 

বর 1 

তে'বণসমীপে সমাগত অগণন প্রজ। 

চ'হে সবে রাজ-দরশন | 

নাহি জনি, 

অ.ছে কিবা আবেদন তাহাদের 

চিন্ব ক্রি মহারাজ শ্রান্তদেভে করেন শিআম-- 

উন্ান্ু করিতে মানা; 

কহ বুঝ।ইয| তাহাদের, 

অ.ব্দন নিখেদন যাহা কিছু 

শুনিন পশ্চাতে আহ্ৰ!নি সবাবে। 

“হু'ন ধলিযাছি__বুঝ|য়েছি সবে, 

কেহ খনিবে না কোন কথা) 

এক বাণী সকলের মুখে 

৮ সবে রাজ-দরশন। 
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ভা দৃশ্ত।] বার হান্ীর 

স্থরথমল্লের প্রবেশ। 

হুরথ। কাবো আশা অপূর্ণ না রবে-- 
জানাও আদেশ মোর। 

একি বিসদৃশ আচবণ তোমাদের ? 

সহমত সম্তন মোব আকুল আগ্রহে 

চাহিতেছে দরশন মের, 

আর কর্তব্যবিমুখ যত র|জকর্মচারী 
রুদ্ধ কবি তে|বণের দ্বার 

আছ বসি উদাসীন-_বধিরশ্রবণ ! 

তুলে গেছে আদেশ আ।মার-_- 

ভুলে গেছ উপদেশ, 

উন্মুক্ত তোরণদ।র সখাক।র তরে 

সন্তন-সমান মোর প্রজার কাবণ? 

যাও রপ্ধন! মুক্ত কব তোরণের দ্বার, 

ডেকে আন গ্রজাগণে মোর । 

[ রগুনের প্রস্থান । 

অনুমান করতে পার মন্ত্র, কিসের আবেদন নিযে আজ মল্ল- 

ভূমির অমগ্র প্রজা এই তোবণদ।বে সমাগত ? 
মন্ত্রী। তাদের আবেদন তার! মহারাজ সমীপে বিবৃত কর্তে 

চায়। 

স্থরথ। কারণ তোমরা শুন্তে চাও নি বা শোন্বার জন্য আগ্রহ 

প্রকাশও কর নি, কেমন? নীরব কেন মন্ত্রি? উত্তর দাও। 
তোমাদের উত্তর যে, পাছে মহারাজের বিশ্রীমে ব্যাঘাত হয়, এই 
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আশঙ্কা--কেমন? তুলে যেও না মস্তি যে কোন কারণেই হোক্ 

প্রজা যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তখন আর রাজার বিশ্রামের 

অবসর কোথায়? 

প্রজাগণের প্রবেশ । 

স্বরথ। এসো--এসো বৎসগণ! তে'মাদের অকন্মণ্য রাজা 

তোমাদের আগমন প্রতীক্ষ। কর্ছে। 

প্রজাগণ। মহাবাজের জয হোক! 
হরথ। জধগান স্তব্ধ কব ব্খসগণ! আগে বল তোমাদের 

প্রযোজনের কথা । 

১ম প্রজা । মহাবাজ! ভুর্বন্ত দন্্যব অত্যাচাবে অ|মবা আজ 

সর্বস্বান্ত ! 

২য় প্রজা । আমবা ধনে-প্রাণে মার। যেতে বসেছি মহারাজ! 

৩য় প্রজা । আমাদেব মান-ম্্ধ্যাদা--আমাদের কুলললন।র ধম্ম 

সবই যে যেতে বসেছে মহাবাজ ! 

৪র্থ প্রজা । তিনখানা গ্রামেব প্রজার তরফ থেকে আম।দের 

এ আবেদন মহারাজ! 

স্ুরথ। এক্ষণে তোমরা চ1৪ও তার প্রতিধিধান-কেমন ? 

তোমরা আবেদন কর্বাব পূর্বেই আমি সে ব্যবস্থা করেছি বৎসগণ ! 

র্বত্ত দহ্থযসর্দারকে শৃঙ্খলিত ক'রে এখানে আন্বার আদেশ 

দিয়েছি। তোমর| জানতে পারুবে, ছুর্বূত্বদের শান্তি কিভাবে দিই! 
মন্ত্রি! ক্ষতিগ্রস্ত 'প্রজাদেব সমস্ত ক্ষতি পূরণ ক'রে দাও র।জকোষের 

মামানতি অর্থ থেকে। 

[ প্রজাগণের প্রস্থান । 



তৃতীয় দৃশ্ত | ] বায় ছান্থীর 

রক্ষিবেষ্টিত শৃঙ্খলিত চিমনলালের প্রবেশ । 

চিমন। জানিতে কি পারি মহারাজ, 

কিবা অভিযোগ বিরুদ্ধে আমার, 

যে কারণ বিনা অপরাধে 

শৃঙ্খলিত করি মোরে 

আনিয়াছে হেথা রাজ-অনুচরগণ ? 

স্থরথ। অভিযোগ ? শোন নাই অভিযোগ-কথা ? 

গুরুতর আভযোগ বিরুদ্ধে তোমার । 

অধীনস্থ দস্থ্যদল তব 
কুশহূর্গ-সন্লিকট হতে 
করেছে লুগঠন আমানতি অর্থ দশহ।জার। 

শুধু তাই নয় _বধিয়াছে রক্ষী পঞ্চজনে। 

তুমি দস্থ্যদ্লপতি, 

তাই তোম। আনিয়াছে আদেশে আমাৰ 

বিচারের হেতু। 
চিমন। মিথ্যা অভিযোগ । 

নহি আমি আর দহ্থ্য-দলপতি। 

লুনকাহিনী, নরহত্যা, যা কিছু কহিলে, 
অবির্দিত সকলি আমার। 

স্থরথ। মিথ্যাবথা! জানো তুমি সব! 
অগোচরে তব এই সব অনাচার 
হয় নাই সংঘটিত। 

যদি ভাল চাও, কহ সত্যবাণী-_. 
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বীর হান্বীর 

চিমন। 

সরথ। 

[চমন । 

[ ছিতীয় অঙ্ক । 

কে সাধিল হেন অনাচার? 

মুক্তি পাবে, সমর্পণ কর যদি 

ধশ্মীধিকরণ-প।শে 

লুষ্ঠিত সে অর্থসহ দর্ববত্ত দস্থ্যরে | 

নহে মিথ্যাবাদী কভু চিমন সর্দার | 

পুনঃ বলিতেছি__ 

মিথ্যা এই 'অভিযেগ বিরুদ্ধে আমার; 

সকলি অজ্ঞাত মোর! 

মিথ্যা নয অভিযোগ । 

যদি বজদণ্ড হ'তে মুক্তি পেতে চাও) 

কহ সতাবাণী, 

আনি দেহ ধরি অত্যাচ|রী সেই 

দুর্বৃত্ত অধমে, 

অন্যথায় পাইবে কঠোর শাস্তি। 

শ]ন্তিভযে মিথ্য। না কহিবে 

কভু চিমন সর্দব। 

ভুল কবিয়াছি-_ 

রাজাদেশ অগান্ত না করি-_ 

খড়ায়ে দিয়েছি কর পরাতে শৃঙ্খল, 

আসিয়ছি হেথা রাজপদে দিতে নতি 

তাবি নাই ঘটিবে অনর্থ এত। 

কর রাজা, যাহা অভিরুচি; 

মিথ্যা বিনিময়ে 

মুক্তিক্রয় কু না করিব। 
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তৃতীয় দৃশ্ঠ | ] 

স্থরথ | 

চিমন। 

স্থরথ | 

চিমন। 

স্থরথ | 

চিমন। 

স্থবথ। 

বীর হান্বীর 

বলিবে না? 

কি বলিব, জানি নাকো যাহা? 

রক্ষিগণ! কশাঘাত কর দুর্ববন্তেবে। 
দেখি- কতক্ষণ রহে দুষ্ট 

গোৌঁপন করিষ! সত্য! 

[ রক্ষিগণ কশাঘ।ত কবিতে ল।গিল | ] 

৪১, জুল-_কবিযাছি মহাভুল । 

9: রাজা! 

বল--খল চিমন সর্দাব । 

আনিবে কি পবি সেই দুর্দান্ত দঙ্টাবে ? 

নংনানা। 

নুশংসদ আচাবে পার তুমি লইতে ৮৯ ন. 

এর অধিক কিছু না করিতে পাব। 

জেনে রেখো 

চিমন সর্দার মরণে না ভবে, 

আশ! তব কর না পুরাবে। 

শে।ন রক্ষিগণ! তীক্ষ অন্প/ঘাতে 

দেহ এর বিক্ষত করিষা 

ছিট|৪ লবণ তায, 

দেখি--কতই সহিতে পাবে! 

[ রক্ষিগণ অস্ত্রঘ/ত করিতে লাগিল | ] 

হাঃহ12 হাঃ! 

তবু আশা না পুবিবে তব। 

কর তুমি চিন্তা আরবার, 
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বায় হাস্থর [ দ্বিতীয় অঙ্ক ৷. 

যদি কিছু শান্তি থাকে 

আবে! স্থুকঠোর। 

কিন্তু জেনো স্থির. 
চিমন না আনি দিবে 

তোম।ব সকাশে তার 

প্রিষ অন্চরে | 

পুনঃ পলিতেছি, এনে দাও তারে__ 

সহসা সশস্ত্র হাম্বীরের প্রবেশ । 

আনিতে হবে না তারে, 

আপনি এসেছে সেই দক্থ্য-অনুচব 

সম্মুখে তোম'ব রাজা । 

কি কবিতে চ'৪ তবে লয়ে? 

[ রঙ্ষিগণকে পদাঘ'তে দূরে নিক্ষেপ করিয়। ব[হুবেষ্টনে 
চিমনলালকে ধরিরা কহিল-_] 

এসো! পিতা । 

কেহ নাতি কেশাগ্র ম্পশিতে তব। 

নৃশংস সথরথমল্ল ? 

ভাবি ন! পাবে পরিত্রাণ 

এইভাবে পাশবিক নির্যাতন করি 
_ ছুব্বল বৃদ্ধেরে ! 

পাবে__পাবে এর যোগ্য প্রতিফল! 

চলে এসো পিতা-- 

1 চিমনকে টানিয়! লইয়। প্রস্থান । 
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চতুর্থ দৃশ্ব। ] বীর হান্বীর 

স্রখ। ওরে, কে আছিস্, দুর্বৃত্ত দন্থ্যদের বন্দী কর্ বন্দী 
কর্-- 

[ বেশে প্রস্থান । 

মন্ত্রী। অরাজক-_একেবরে অরাজক ! 
[প্রস্থান | 

চতুর্থ দৃশ্য । 

বনপথ--গেলাম মহম্মদের ছাউনি-সম্মুখ | 

অপর্ণা ও শ্ুলেখ। 

স্থলেখা। এ যে দেখছি সেই খা সাহেবের ছাউনি, এখানে তুমি; 
কি মনে ক'রে এলে অপণ|? 

অপর্ণ]। খা! সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্তে। 

নুলেখা ৷ হিন্দুললনা, কি বল্ছে। তুমি? নিস্তন্ধ রজনী, তরুণী 
অনূঢ়া ব|লিকা তুমি, খা সাহেবের সঙ্গে এপ নিভৃত সাক্ষাতের 

উদ্দেশ্ঠট কি অপর্ণা? 
অপর্ণা। চাদের আলোয পড়তে পারিস্ যদি, তাহ'লে পড়ে' 

দেখ, এই পত্র, তাহলেই বুঝতে পার্বি আমার উদ্দেশ্য কি! 
আমি কোন মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে আসি নি স্থলেখা! মল্্রভূমির 

হ্বধীনত৷ বিক্রয় করতে পিতা আমার বদ্ধপরিকর, আমি এসেছি 
যদি কোনরূপে পারি তার চেষ্টা ব্যর্থ করুতে। 

স্থলেখা। [পত্র লইয়া পড়িতে লাগিল। ] “তেজন্বিনি! তোমার 
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বীর হাম্বীর [ দ্বিতীয় অস্ক। 

সতেজ বাণী, তোমার তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিমা, তোমার দেশপ্রাপতা। সত্যই 
আমায় মুগ্ধ করেছে। তোমার পিতা চান মল্লভূমির সিংহাসন, 

কিন্ধ তুমি কি চাও, তা যদি জান্তে পাবি, তাহ'লে আনন্দের 

সঙ্গে প্রতিশ্রতি দিচ্ছি যে, তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকৃবে নাঁ_ইতি। 
গুণমুগ্ধ গোলাম মহম্মদ ।৮ 

অপর্ণা। কি বুঝলি? 

স্থলেখা ৷ বুঝ ছি-_এটাঁ ঘদি ত!ব সত্যিকাবেব মনে কথা হয, 

তাহ'লে ভাল, নইলে-_ 

'অপর্ণা। নইলে? 

স্থলেখা। শুনেছি দ|উদনা দেপতুল্য লোক, কিন্তু এই গোলাম 
মহম্মদকে আমার বিশ্বাস হয না অপর্ণ।! 

অপর্ণা। তোব কথা শুনে 'আমার বুকেব ভেতরটা হঠাৎ কেঁপে 

উঠলো কেন? 
স্থলেখা। অপর্ণা! আমি বলি, ফিরে চল-- 

অপর্ণ।। কিন্ধু অনেকদূব মে এগিয়েছি ভাই! এখন বুঝছি, 
এগুলেও বিপদ, ফিবে গেলেও বিপদেব মাত্রা কম ভবে ব'লে মনে 

ত্য না। সেদ্িনক!ব কথা পিতা আমার তুলতে পারেন নি, তাৰ 

উপব গোপনে গৃহত্যগ ক'রে নবাবী ছাউনিতে এসেছি শুন্লে 

পিতা আমায় কখনই গৃতে স্থান দেবেন না । কাজেই এখন খা 

সাহেবেৰ সঙ্গে সাক্ষাৎ কবা ছাড়া অন্য উপায় নেই । 

পাগলিনীর প্রবেশ । 

পাগলিনী। ক।দের ঘর আলে! করা রত্ব ছুটি তোরা, এমন 

ক'রে . পথে পথে ঘুরুছিস? তোদের বুঝি মা নেই? মা থাকলে 
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চতুর্থ দৃশ্ঠ | ] বীর হান্বীর 

কখনো! তোদের এমন ক'রে একলাটি ছেড়ে, দিতো না-_ দুটিকে 
বুকের মাঝে অকৃডে ধরে রাখ তো। 

অপর্ণা। তুমি কে মা? 
পাগলিনী। আমি? এই যা শললি- আমি মা। কিন্তু লোকে 

ত| মান্তে চাষ না, বলে পাগল আছি। 

অপর্ণণ। লোকে ভুন করে মা। নইলে যার বুকে এত স্নেহ, 

স্নেহেব দুর্বলতায় যে জ্ঞনহ।রা, যে খ্ুপু একের ম| নয়, সকলেব ম|। 

পাগলিনী। খ্ড মিঠ্টি-্ড মিষ্টি! কান যেন জুডিযে গেল! 
কোথাও যাস নি তোবা- আমাব সঙ্গে আয, আমি তোদের মা 

হবো-দুজনকে বুকেব মাঝে আকৃডে পাবে বাখবো | আধ 

আয, আমাব সঙ্গে মায। 

অপর্ণ।। এখন তো আমব| যেতে পার্বে! না মা! তবে যদি 

সে দুর্দিন আসে, তখন তোম|ব সঙ্গিনী ভয়! ছাডা আর আমার 

গত্যন্তব থাকৃনে ন। 

পাগলিনী। হা হ্য।, তাই আসিম্ মা, তাই আসিস্। আমি 
কখনও ক্রদিনেব ম| হই নি) মা হযেছিলুম একজনের বড ছুর্দিনে 

মা, বড় ছুদ্দিনে, তাই সেও মাহাবা আমিও সন্তানহ|রা! তবুও 

আমি তে|দেব মা হবে। ছুদ্দিনেব, স্থদিনেব নয়--স্থদিনেব নয-- 
. প্রস্থান । 

অপর্ণণ। আহা, অভাগিনী সন্ত।নশে।কে উন্মাদিনী! তবুও তার 

মা হবাব সাধ। এমনি মায়েব প্রাণ! 

ক্থলেখা। তবে কি ছাউনিতে যাওয়াই স্থির? 
অপর্ণা । যখন অন্যপথ নেই, আয়--চ'লে আয়! 

[ উভষের প্রস্থান । 
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বীর হান্বীর দ্বিতীয় অঙ্ক. 

গীতকণ্টে চন্দনের প্রবেশ । 
চন | 

শ্গীত। 
কি ব'লে ডাকবে! তোমার, আমায় ব'লে দাও | 

কোন্ ভাবেতে ভাবলে তোমায় আপন ক'রে নাও ॥ 

সবাই ডাকে 'ম।' “মা” ব'লে, 

মা শোনে ন1! ডাকৃলে ছেলে, 

তবে শ্রেহ্ময়ী ব'লে কেন সবার মুখে গুণ গাওয়াও ॥ 

হান্থীরের প্রবেশ । 

হাঙ্বীর। এমন প্রাণ ঢেলে মাকে তো ডাকৃছিস, কিন্তু কি 

পেয়েছিস্ চন্দন ? 

চন্দন | ওমা, পাই নি? পেয়েছি বৈকি! এক মায়ের কাছ 

থেকে কেড়ে নিয়ে আর এক মারের কাছে আমায় এনেছিল তারা 

বলি দেবো ব'লে, কিন্তু এ মা! নিলেন না-আবার ফিরে গেলুম 
সে মায়ের কাছে; গিয়ে শুন্লুম, সে মা আর নেই-আমি মা- 

হারা পথের ভিক্ষুক। আবার ফিরে এলুম এ মায়ের কাছে-_. 

মাষের দয়ায় পেলুম মহতের আশ্রয়! তবে আর পাই নি কি বলুন? 
হাঙ্থীর। এ মহত্টী কে চন্দন? আমি? আমি তে। একজন 

নরহস্থা হীন দস্থ্য! 
চন্দন- মার মুখে শুনেছি, দক্থ্যও দেবতা হয়; খধিশ্রেষ্ট বাল্মীকিও 

দন্থ্য ছিলেন। 
হাঙ্বীর । যাক ওসব কথা; যা দেখতে তোকে পাঠলুম, তার 

সম্বন্ধে কতদূর কি জেনেছিন্ বল্ দেখি? 
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চতুর্থ দৃশ্ঠ | ] বীর হাম্বীর 

চন্দন। সেই কুশছুর্গের মেষে ছুটি এই পথ ধরে এ নবাবী 
ছাউনির দিকে গেল। 

হাঙ্সীর। নবাবী ছাউনির দিকে? 

চন্দন। হ্যা। 

হাম্বীর। তাদের সঙ্গে আর কেউ ছিল? 

চন্দন | কেউ নয । 

হাম্বীর । [ন্বগত] এত নীচে নেমে গেছে 

মল্লভূমে হিন্দুকুলব[লা? 

গভীব নিশ।ব 

চলিষ।ছে প্ত অভিসারে! 

কিন্ব। উদ্দেশ্য তাদের অন্যবপ? 

আকস্মিক নবাবী ছ|উনি 

মল্লভূমি-সীমাস্ত- প্রদেশে, 

নিশাকালে গতিবিধি 

হিন্দুললনার সেথা ! 
তবে কি এ ড্যন্ত্র? 

দুর্গধিপ করিয়াছে আমন্ত্রণ 

নবাবধেব চমু আক্রমিতে মল্লভূমি ? 

তাই যদি হয়, 

ব্যর্থ হবে সঞ্চদ আমার। 

[ প্রকাশ্যে ] চন্দন । 

চন্দন! বলুন-_ 

হাম্বীর। পারুধি কি চন্দন, সেই রমণীছ্বয়ের অনুসরণ কর্তে-_ 

যখন তার! ছ।উনি থেকে বেরিয়ে আস্বে? 
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বীর হান্বীর [ দ্বিতীয় অঙ্ক 

চন্দন। কেন পার্বো না? 

হাম্থীর। শুধু অনুসরণ কর| নয, তাদের উদ্দেশ্য জান্তে হবে। 
চন্দন । সেট] ঠিক খল্তে পর্ছি না, তনে চেষ্টা কর্বো। 
হাম্ধীর। তাই করো। আমি আব অপেক্ষা করতে পার্ছি 

নে; ব।বমহলেব খাজধ্ীখান। লুঠ করতে আমাৰ লোকজন অনেকক্ষণ 
চলে গেছে--আম।য সেখানে যেতে» ₹বে। 

চন্দন | বেশ, যান আপনি! কিন্তু_ 

হাম্বীর। কিছ কি? 
চন্দন | ওব। যধি ফিরে না৷ আসে? 

হান্বীর । প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষ। কর্বি, তারপব আড্ডা গিষে 

আমায় সংখাদ দিবি। 

[ প্রস্থান। 
চন্দন | বেখ__ 

পূর্ব গীভাংশ। 

আমি ডাকবো শুধু “মা মা? বালে, 

চাইবো শ|কে। যেতে কোলে, 

দেখবে। পাখাণ ফেটে বেরাধ কিন! সূলঃলর কণাও ॥ 

[ গাহিতে গ।ভিতে প্রস্থান ॥ 
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পঞ্চম দৃশ্য । 

ছাউনির অভ্যন্তর--গোলাম মহম্মদের বিলাস-কক্ষ | 

গোলাম মহম্মদ ও তাহার অনুচর বকাউল্লা' মগ্পান 
করিতেছিল এবং বাইজীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল। 

বাইজীগণ ।-_- 

গীত। 

ঘড়ি ঘডি পল পল ধডকত হ্ায দিল, 

তেরে লিষে পিয| তেরে লিয়ে। 

আখোমে নিদ না আওয়ে 

গুজারি রাতিযা রোয়ে রোষে॥ 

নদী-কিনারে বোলত চিড়য়া, 

কাহা পিযামেরে পিয_ 

ছাতিয়। ঘাটে, সরমে বোলি না৷ ফোটে, 

আগি ভিগরকা কোন্ বুভাওযে ॥ 

গোলাম । বক!উল্লা। যেতে বল বদীগণে । 

বকাউল্ল। । দেখ, তেমরা এখন এসো-- [ খাইজীগণের প্রস্থান | 

দের। খাইজী সব, এদেব গান এদের নাচ কি ভাল লগলো না 

হজুর” 

গোলাম। নর্কীব গানে প্রাণ নাহি পুরে, 

চটুল ভঙ্গিমা আর ললিত কলায় 
কামনা বাড়ায় শুধু. 

তৃপ্তি নাই এতটুকু! 
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বীর হান্বীর [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 

দিবানিশি শয়নে স্বপনে নিড্া 
জাগরণে জাগে মনে শুধু 
অপর্ণার তেজোঘৃগ্ত মোহিনী মূর্তি ! 
জগতের সকল সৌন্দর্য হ'তে 

তিল তিল ল"যে বুঝি ুষ্ট এই রূপ! 
সুন্দর সবার চেষে সে দৃণ্ত ভঙ্গিম]!। 

অতুলন।__বকাডল্ল। ! 

ছুনিয়।র অতুলন। নারী। 

পকাউল্লা। তাইতে।! এ চিডিযষাব সন্ধান কি এদেশে এসেই 

পেষেছেন হুর? 
গেলাম। এই মল্পভ্ূমে এই চেখে 

দেখিযাছি তারে, এই কর্ণে 

শ্ুনিযাছি তার অম্বত-মধুব বাণী-- 
লঙ্জ৷ পা কোকিল পাপিষ৷ ! 

প্রথম দর্শনে মনে হলো 

বেহেন্ত হইতে নামিষ! এসেছে হুবী! 

মুগ্ধ আমি-_আগ্হ|র। আমি । 

বকাউল্লা। এর জন্যে আর চিন্। কি হঙ্গুর! আদেশ করুন, 

আমি সসৈগ্তে গিয়ে সে রত্ব লুটে এনে হুজুরকে নজরান। দিই ! 

গোলাম। ন্থুদুরলভ সে রতন 

শক্তিতে হবে না লাভ। 

বকাউল্লা। এ আবার কি কথা খল্ছেন হুজুব? নবাব 
বাদশাদের তো এ রকম হাজার হাজার নঙগীব রষেছে হুর! 

'কেউ কাশ্শীর থেকে-_কেউ কান্দাহার থেকে, কেউ তুকীস্থান 
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পঞ্চম দৃশ্য | ] বীর হান্বীর 
থেকে দিথিজয়ের নিশানা নিযে এসেছেন-কত নজরানা পেয়েছেন 

অমন তাবড় তাবছ আসমানের হুরী! এ তে। পাংলা মুলুকেব 
একট অজানা! অচেনা পল্লীবাল। । 

গোল]ম। তত 5৪ বেয়াদব! 

কি জানিবি--কি বুঝিবি, 

মূর্খ তুই৮_ 
কত উচ্চে এর স্থান 

9ই সব লুণ্ঠিত বতন হ'তে? 

যেই সব নবী করাযত্ত হয 

বলে কিছ। প্রলোভনে, 

জীবনের লক্ষ্য তাহাদের 

আপনার স্বাথটকু শুধু। 

নাহি সেথ! প্রেমের পরশ, 

হৃদয় ত।দেব প্রেমহীন মরু । 

আমি চাই--খলে নয়, নহে ছলনাষ, 

বুকভর! ভালব।সা দিয়ে 
চাহি তার হাদয জিনিতে। 

বকাউল্লা। তাইতো হুজবব-_। তা! হুর, শুনেছি তোয়াজে বনের 

খাঘ বশ হয়, আর একটা মেষে মানষ বশ হবে না? 

গোলাম । নান! মর্থ! তা ভয না-হবে না হতে পারে 

না| 

বকাউল্লা। তবেই তো ফ্যাসাদ দেখছি। হুজুর! দেখছেন 

একজেরা ওর নাম কি--আশমানের হুবী! 

গোলাম । এযাতাইতো ! অপর্ণা ! 
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বা হান্ী [ ছিতীয় অস্ 

অপর্ণা ও স্ুলেখার প্রবেশ 

গোল/ম। আস্ন-_-আঙ্থন! বড় মেহেরবাণী আপনার__ 
অপর্ণণ। আপনি আমার পিত্ৃবন্কু, আমাকে অতটা খাতির কর্তে 

হবে না। 

বকাউিল্লা। তা কি হয জুরাইন? আপন।কে খাতির কর্ণেন 

হুজুর, খ|তির কর্বে। আমব।, খাতির করণে দেশশুদ্ধ, লোক-_- 
গোলাম। চোঁপরা৪ বেষাদখ,! এখানথেকে যা 

বকাউল্ল।। [ম্বগত] হয়! আল্ল!। ইনিই কি তিনি নাকি? 

নইলে হুজুরের মেজাজট! একেবারে তেরে কেটে তাক হযে গেল 

কেন? দেখাই যাক অডাল থেকে--কতদূর গড়ায! 

[ প্রস্থান । 

অপর্ণা। আপনর পত্র পেয়ে আপনাকে মন্বে ক্থ। জানাতে 

এসেছি। 

গোলাম। আমি9 উদগ্রীণ তাই 

মনোভাব জানিতে তোমার । 

লো স্থন্দরি। তব অসাপথ চেয়ে 

আছি ব'সে আকুল আগ্রহে । 

অপর্ণ৷। [ দৃঢ়দ্বরে ] খা সাহেব ।- 

শোলাম। রুষ্ট নাহি হও স্থুলে!চনে ! 

আগে শোন অন্থরেব বাণী মোর, 

কি আ|লায় জলিতেছি আমি অহনিশ ! 

গুণমুগ্ধ__রূপমুগ্ধ আষি, 

তুমিময় হৃদয় আম।র, 
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পঞ্চম দৃষ্ত । ) 

অপর্ণা । 

গোলাম । 

অপর্ণ। | 

গেোলাম। 

যাপিতেছি কম্মহীন দিব! 

বিনিদ্র রজনী, 

শুধু ধ্যান করি ও মোহিনী 
মুরতি তোমার! 

বল- বল ধরাননে ! 

মনোভাব কিণ। তব? 

এক কণ] তা করুণার 

প্রার্থিধীনে দিবে কি সুন্দরি? 
[ দৃঢ়ম্বরে ] না ন|। 

বিশিময়ে যাহ চাও তাই দিব, 

মল্লভূমি-সিংহাসনে বসায়ে তোমারে 

আজ্ঞাবাহী ভৃত্য সম 

পালিখ আদেশ তখ।* 

নানা, কিছু নাহি চাই আমি, 

অন্থগ্রহে তব 

করি আমি শত পদ[ঘ|ত। 

ভ।বি পিতৃবন্ধু অভিন্নহদষ, 

সরল হৃদয়ে করেছিন্ত বিশ্বাসস্থ।পন, 

সে বিশ্বাসের এই প্রতিদান ? 

নীচতায় ভর! হৃদি যাব, 

কেমনে সে দেয় পরিচয় 

আপনারে মানুষ বলিয়া ? 

ধিক_-শতধিক তোমা! 

ভূশ মোরে বুঝিও না স্থলোচনে ! 
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বার হান্থীর 

'অপণীা। 

গোলাম। 

অপর্ণা । 

গোলাম । 

অপর্ণ]। 

[ দ্বিতীয় অঙ্ক 

নহি আমি দোষী; 

লইয়৷ পের ভাপি ভুখনমোহিনি, 

কেন তুমি ধেখ! দিলে মোরে? 

তাইতো হাবহু আমি 

আপনারে অন্ঞরাতে আমার । 

তোম।ব করুণা বিন! 

অস।র গীধন মের! 

দয়। কর,_-জান্গ পাতি 

প্রেমভিঙ্গ। মাগিতেছি আমি। 

ভুলে যাও অলীক স্বপন-কথা ঃ 

ম্লভুষ-ব।জকন্থ। নহে এত হীন, 

তণ কানানলে 

আহুতি দানিবে আ.পনায়। 

অপর্ণা । 

মবণ লইঘ। স।থে লষেছি জনম যবে, 

মরিতে ন। হবে দিবা মোর, 
কামের কুক্করী ভতে 

শ্রেঃ মোর যরণ বরণ। 

গনিবে নাত বাখিনে ন| অনুরোধ? 

বিনিমষে যাহা চাও, 

তাই দিন তোমা। 

কর যদি মেরে 

সস।গব৷ প্রথিবীর অধীশ্বরী 

তবু তব আশ পূর্ণ নাহি হবে। 
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গোলাম । 

অপর্ণ। | 

গোলাম। 

অপর্ণ! ৷ 

গেলাম। 

অপর্ণ। ৷ 

গোলাম। 

অপর্ণা । 

বীর ছাম্বীর 

চর্্বল! রমণী তুমি বক্ষকনিহীনা , 

এই শুন্য কর্গে মদদি 

বলে তোম। ধরিষ| হাদষে 

একে দিই পিদ|ধবে চক্ষনেব বেখা। 

কে বঙ্গিবে তোমা? 

অ!ছি পেষে মোনে 

একা|কিনী সহ।যবিতীন। 

আপন আযত্তম।ঝে, 

উদ্যত হযেছ তুমি 

নারীব নাবীতু পম্ম কবিতে হবণ, 

কিন্ত রাখি স্মরণ_- 

ধন্ম ন। সহিণে ক হেন অনাচাব 

ঈশ্ববের কাছে 

এ পাপের ন[ঠিক মাজ্ঞন। ৷ 

ধম্ম ? হাঁ ভ1:-5121 

ডাকো ডাকে।, 

দোখ কতদূবে আছে ধম্মব| 

দূরে নয-দুরে নষ, 

ধন্ম আছে তোমাবি অস্তবে। 

আমাবি অন্তবে ! 

হ্যা; আমি সে ধন্মেব দ্বাবে 

আপনারে করিম অর্পণ । 

এটা! 

মনে কর, যদি কালচক্রফেরে 

& ৬৯ ) 



বায় হাত্বীর 

গোলাম। 

অপর্ণা । 

[ খ্বিতীয় '্অন্ক। 

তোমারি মতন কোন পশুর কবলে 
মাতা কিম্বা ভগিনী তোমার 

অসহায়! আমারি মতন করে হাহাকার, 

তারপর সর্দহাবা ঝ|লা 

দিযে আন্মবলি জুডায় কলঙ্কজ্বাল।, 

শুনি সে কাহিনী 

পাবিবে কি ধরিতে জীবন ? 

[স্বগত] ধশ্শ আছে আমারি অন্তরে ! 

[ প্রকাশ্টে ] অপর্ণা । 

এসে।_ হাত ধব। 

নিবন্্ব সহাষহীন| ছুর্বল। রমণী 

পবম বিশ্বাসভরে নিশীখের 

অন্ধকারে এসেছি তোমার পাশে” 

মানি নাই কোন বাধা, 

ভাবি ন!ই-_-সমাজের 

উদ্ধত শাণিত শন্্র দুলিছে মন্তকে। 

এসে! এসো, কোন কথ! কহিব না, 

করিব না একটিও অন্থুলিহ্লন, 
পিতৃনন্ধ-পিতৃসম তুমি, 

একে দাও মুখে মোর করঙ্ককালিম। 
আর আমি তোম] নিরন্তর 

“পিতা” বলে করি সম্তাষণ। 
[ অবসাদে উত্তেজনায় গে|লাম মহম্মদের পদতলে 

আছড়াইয়৷ পড়িল। ] 

( ৭* ) 



পঞ্চম দৃষ্ | ] বীর হান্বীর 

গোলাম । 'গ€ঠো_৪ই। রাজার নন্দিনি-_ 

[ হাত ধরিয়৷ তুলিলেন। ] 

অপর্ণা । হে সেনানি! 

পিতা ব'লে করিয়|ছি সম্ভ!ষণ, 

বল- বল, কে অ'মি তোমার? 

গোল|ম। কনা তুমি, ভগ্রী তুমি, জননী আমার । 

নে ধ্ষে হিন্দুদের ঘরে ঘরে 

লেলিহান বসনা মেলিয়। 

ছ!গরপী কামশিশু উত্তপ্ত শোণিত 

তুমিই তে। করিধাছ পান! 

মুসলম।ন বলে নয়, ধম্মহীন গোত্রহীন 
অন্করেব এই যে মানুষ, 

শাশ্বত এ জননীব পাষে 

নতশিরে করিছে মেলাম। 

'অপর্ণ। ।, খা স।হ্ব! 

গোলাম। অন্ধ আমি, আলোব, জগতে 

নিয়ে চল হত ধরে মোরে, 

প্রার্থনা তোমার সপ্যযত পূর|বে সন্তান । 

অপণ।। তবে এমো পিতৃবন্ধ! এসো সন্তান! কন্যাকে তার 

শিত্রালয়ে যাবার পথ দেখিয়ে দ__ 
গোলাম । পথ দেঁখনো নয় মা, চল--আমি তোমার সঙ্গী 

ভঃয়ে তোমাকে তোমার পিতার কাছে রেখে আমি। 

[ গেলাম মহম্মদ সহ অপর্ণ। 'ও স্ুলেখার প্রস্থান । 



করখ ॥ 

মন্ত্রী 

তৃতীয় অন্ক ৷ 
প্রথম দৃশ্য । 

মলভুমি- রাজসভ | । 

হ্রথমল্ল ও মল্ী | 
পপি 

দক্থ্য-অত্য।চ।রে নিগীডিত মলভুমি, 

র।জকোন অথশুহ্ খ্রাৰ 

পুনঃ পুনঃ শোবণে তাদেব। 

কিনধপে দিত হবে দল্তা-অভ্য।চাব, 

ভ|শিয্া। ন! পাই কিছু । 
সেই দিন হতে চিমন সন্ধার 

তাজিঘ। অ।ব|সভুমি 

দক্ষিণ জঙ্গল ভুত সদলে গিহ|ছে চল্পি 

নাহি জনি কেন অঙান! প্রবেশে 

দিকে দিকে পাঠাইযা চব 

নানামতে কবেছি সন্ধান, 

কে|ন ন্ত্র পাই নাই 

তাহাদের গুগ্ু আবাসের। 

অন্যদিকে চরমুখে শুনি সংবদ_ 

পড়িয়ছে নবাবী ছাউনি 

ম্জভূমি-সীমাস্ত- প্রদেশে , 

বুঝিতে না৷ পারি হেতু কিবা তার! 

(৬ ৭২ ) 

ছু স্্শ্থটটি 



প্রথম দৃষ্ত | ] 

রথ ॥ 

মস্ত্রী। 

মন্ত্রী । 

বীর হান্ধী 
আর কিণ। ভেতু » 

দন্থ্যব দলনে ব্যতিণান্ত মল্পছুমিপতি, 

তাই স্থযে!গ বুঝিয়। 

গৌডাধিপ খেলিম|ছে নুতম চাত্ুরী, 
স্থনিশ্চয সঙ্ল্প ত।হ.ব 

মললড়ুঘি শাত্রমণ। 

তাই যদি হয় মহ!রাছ 

ব্যথ হবে প্রযাস তাহ।ব। 

স্থবর্িত মল্লভূমি) 

ব।ধ। দিতে প্হিঃশক্রদলে 

বয়েছে সুদ দ্ুগ ধিকে দিকে 

সথশিগিত সেনাদল সঙ্ক' 

মল্লভ়মি জয হথস|স্য কাত।রে। ন্য। 

স্থসাধ্য না ভুতে পাবে, 

কিন্তু মঙ্ছি, অসাধ্য নভে ত। 

কখন৪ অপবের কছে। 

সেই হেতু স্ধশণ প্রস্তুত রাইতে হবে। 

কিন্ক ছুম্মদ দস্থার দল 

পদে পদে করিতেছে অনর্থ সপন, 

প্রয়োঞ্গন শাসন তাদেব সকলের আগে। 

সুচিন্তিত সছুপ!য কর্ উদ্ভাবন, 

অন্যথাষ মল্লভূমি-ন্বধীনত! যাধে চিরতরে । 

থাকিতে একটি মাত্র অন্ত্রধাবী প্রাণী 

মল্লভূমি কত না হইবে পরপদানত। 

( %৩ ) 



ন্বার ছান্থীর 

স্তরথ | 

| ন্ী। 

[ তৃতীয় অন্ক। 

চিন্ত! শরধু দক্যাদলনের 
যদিও দক্তার দল 

দক্ষিণ জঙ্গল হ'তে গিয়াছে সরিয়া, 
যায় নাই বহুদরে তার।। 

চরমুখে শুনেছি সংবাদ-_ 

পশ্চিম-সীমাস্ত পাব্বত্য অঞ্চলে 

পাইয।ছে নিদর্শন কিছু । 

জনশূন্য পার্বত্য প্রদেশে 

হিংস্র শ্বাপদভযে পথক বিবল যেথা, 

আকপ্মিক জনসম!গম 

কেমনে সেখানে হয? 

তাই সন্দ লগে মনে, 

বুঝি এইস্থানে 
বচিষ।ছে ওরা নুতন আবাস! 

তাই বি হয অন্তমান, 

তণে কি হেতু বিলঙ্গ আব? 

সৈন্য ধাক্ষে জানা অংদেশ 

সুসজ্জিত কবিতে বাহিনী, 
অধব্লিঙ্গে যাবে! আমি দল্যর দলনে। 

স্থযুক্তি এ নহে মহারাজ! 

দণ্দল যুদ্ধ ন।হি করে কভু। 

দন্থ্যদল-আ পাস-সান্িধ্যে 

আকস্মিক সেনা-সন্নিবেশ জাগাবে সন্গেহ, 

নিঃসন্দেহে ত্যজিনে আবাস তারা । 

(9৪ ) 



প্রথম দৃশ্ত | ] বীর হান্বীয় 

তার চেয়ে শন্ছ। বাছ। স্বল্প লেন] লয়ে 

&প্ত অবরোধ যছাপি সম্ভব হয়, 

করায়ত হবে দন্থযদল। 

স্থরথ দেখি- ভেবে দেখি-- 

রঞ্ডাঞ্কলেবরে রঙ্জনের প্রবেশ । 

সুর । এ কি রঞ্জন, কি হয়েছে তোব? 

বঞ্ধন। আমার কিছুই হয় নি মহারাজ! আপশোস যে মরণটা 

হলো না-এই অকেজে। প্রাণট। নিষে ফিৰে এলুম! এতদিন 
মহার/জের নেমক খেষে রঞ্। পাইক আজ কিছু করতে পারুলে না! 

রথ । কি হযেছে রঞ্জন? তুই অমন কচ্ছিস্ কেন? 

বঞ্জন। ইচ্ছে ভচ্ছে, নিের হাতে নিজের গল! টিপে দম বন্ধ 

ক'রে ফেলি! যা কখনে! হয নাঁ-হ'তে পারে না, আজ আমি 

থকৃতে তাই হালে।। এত বড সর্বন।শ ষে হবে, তা একটিব।রও 

ভাবি নি, তাই তৈবা থ!কুতে পাবি নি; তবু ছু তিনটে সয়তানকে 

নিকেশ করেছি! 'এক সযতান পেছন দিক থেকে আমার মাথা 
ফাটিয়ে দিলে লোহ।র ডগা মেরে_-আমাষ একদম কব ক'রে 
দিলে! নইলে এ সব্বনাশ কখনো হতো না। 

স্থরথ। ভণিতা রখ» কি হয়েছে বল্? 

রঞ্জন। কি আর বল্বো মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে -র।জ- 

কুম!রীকে-_ 

স্থরথ। রাজকুমারীর কি হয়েছে? 

রঞ্ধন। তাকে ডাকাতে ধ'রে নিযে গেছে। যেমন নিত্যি 

যেতেন, আজও তেম্নি গিয়েছিলেন বাগানের বাধা ঘাটে স্নান কর্তে। 

( ৭৫ ) 



বার হান্বীর [ তৃতীয় অস্ক। 

অন্দবের পাইক দুজন যেমন রোজ যায়, আজও গিষেছিল কান্পু 
আর লচছ্মন__-ঘ|টের কাছে থাকব হুকুম নেই-ব।গানের পাবে 

গাছতলায় ছিল তারা । আমিও সেই সময সদর ঘাটে ল্লান কর্- 

ছিলুম। হঠাৎ রাজকুমারীব চিৎকাব স্তনে ছুট্লুম বাগানের ঘ|টেব 
দিকে। দেখলুম ঘাটে একটা ছিপ ব|ধ| রযেছে-_-বাজকুম|রীকে চারজন 
জোয়ান কধে ক'বে ছিপে তুল্ছে-কাল, আব লছমন তাদেব বাধা 
দিচ্ছে । আমি ব|ঘের মত ল|ফিযে পড়্লুম তাদেব ঘাডে। লছমনট। 
ঘায়েল হয়ে পড়লে দ্ুটোকে শেষ কর্লুম আমি-_কান্ুটা মণলে। 

একট|কে শেদ কবে, কিন্তু মতবাদ! শেষ বাখতে পারুলুম ন|!' 

পেছন থেকে সফভানেব ভাতের চোট খেয়ে মাথা খুরে পাডে 

গেলুম) উঠে দেখলুম, নদীতে ছিপ নেই-ব|জকুমাবী নেই । 
স্থুরথ। বাজ্কুমাবীকে ।ক|তে ধদবে নিযে গেল, আর তুই 

বেঁচে থেকে সেই সংখ।দ দিতে ফিবে এলি? 

রঞ্ন। বড় অপশোস ঘে মবণ হালে! না। আপনি আমায় 

শান্তি দিন_ মৃত্যু দিন, আমার মত নেমকভাব!ম অকেজে। লোকের 

মরণই 'ভাল। 

স্থরথ। মন্ত্রি। আব চিন! নঘ, খিবেচনা নয, যুক্তি মধ, বিচার 

নয়। আমি এখনই এই মুহুত্তে দন্াদলের সন্ধানে যাবো- ইচ্ছা হয় 

সাহায্যের জন্য পবে সৈন্য পাঠিও। যদি কল্যাণীর সন্ধান করৃতে 

না পারি, এই যাত্রাই আমার শেষ যাত্র|। [ বেগে প্রস্থান । 

রঞ্তন। আমি কি কোন কাজে লাগবো না হুজুব? 

মন্ত্রী। কাজের অভাব হবে না রঞ্নন, আগে সুস্থ হ'_- 

[ উভষের প্রস্থান । 

৬ ৭৬ ) 



দ্বিতীয় দৃশ্য। 

কশদ্রগ__বিলাসকক্ষ | 

বটুকেশ্বর একাকী বসিয়া স্থরাপান করিতেছিল 
এবং নর্তকীগণ গাহিতেছিল। 

নন্তউকীগণ ।-- 

গীত। 

বনেৰ ফুল আ।নগ1 ক'টি, কুটেছি কোন্ নির।লায়। 

কেন অসীমের পানে চেয়ে, পথ চাওয়। কার আশায় ॥ 

ছনধাবের বপের ডালি, 

প্রাণের কথা কারে বলি, 

কবে দে অচিন গথক আমার এ নার কুলে 

ঈাধারে জ্বেলে বাতি, আমবে মে পথ ভুলে, 

সেই আশায পথ চা'ওষা, 

নইলে শুধু ঝরে যাওয়া, 

“রবে বনের মাঝে উন! দখিন্ হাওযায় ॥ 

স্বধীরথের প্রবেশ। 

সধীরথ । বন্ধ কর-বন্ধ কর ন'চ-গান।? তুষানলে যার অন্তর 

দগ্ধ হচ্ছে, এ বিল।স-সন্তোগ তাব জগ্ত নবঘ। তোমরা এখন যাও। 

[ নর্তকীগণের প্রস্থান । 

বটুকেশ্বর। আগুন জল কবে দেখার তো এই পথ হুজুর! 

(৭৭ ) 



বীর হান্বীর [ তৃতীয় অন্ক।' 

আগুন তো! আগুন, মরা বেঁচে এঠে এই সঞ্জীবনী স্থধায়। এই 

জন্যেই তে। এর নাম মৃতসঞ্লীবনী সুধা । স্বর্গের দেবতার। পেটভরে 

এই সুধা! খেয়ে অমর, আর তা পা না বলেই মান্ষ মরে। 

এখন ধরুন দেখি এক পাত্র 

স্থবধীর্থ । আমার আব প্রবৃত্তি হ'চ্ছে না বটুকেশ্বর ! পৃথিবীর 

উপর আমার ঘ্বণা জন্মে গেছে। 

বট্রকেশ্বর । খুব ভাল হয়েছে হুজুর, শুধু বাদ বাখুন স্তর! অ!র 

নারী। নিন ধক্ষন-_[ প্লরাপাত্র দিল। ] 

স্থধীরথ । আমার কন্ঠ। কি সত্যই গৃহত্যাগিনী হলো £ 

বটটকেশ্বর। আজ্ছে হয], এটা একেবারে খ।টি সত্যি। গুভ- 

ত্যাগিনী ন| হ'লে নিশ্চঘ সে গৃহে থাকৃতো। 

স্থধীরথ। কুলতাগিনী আমার উচু মাথা হেট ক'বে দিলে? 
বকের । মাথা তুলে রাখন হুজুর । কাব বাপে সাধ্যি যে 

আপনার মাথ! হেট ক'রে দেষ। 

স্থদীরথ | এই অবাধ্যতার জন্য একদিন পত্রীকে তাগ করেছি -- 

ছুপ্ধপোয় শিশুকে বুকে নিয়ে মে অম।ব গৃহ ছেডে চলে গেছে, 

জানি ন| আজও বেঁচে আছে কি না! তাব কথ! একদিনও ভাবি 

নি-_মনে এতটকু ছুখ হয় নি। তারপর আবার নৃতন সংসার_- 

মেও চ'লে গেল অপর্ণ।কে এতটুকু রেখে । নেহ-আদরেব আতিশষেয 

সেই মাতৃহীনা বালিকা অপর্ণা অবাধা হযে উঠলো আমার 

বিরুদ্ধাচরণ . কর্তেও দিধাপোধ কবে নি। স্সেহের ছুর্ধলতায় তার 

মে অপরাধও মাজ্জনা! করেছি, কিন্ত ভাবতে পারি নি যে, আমার 

কন্ায় প্রবৃভি এতট| হীন হ'তে পারে-সে কলত্যাগিনী হাতে 

পারে! 
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দ্বিতীয় দৃষ্ত | ] বীন় হ্ান্ীর, 

অপর্ণা ও গোলাম মহম্মদের প্রবেশ ৷ 

অপর্ণ।। আপনার কন্যার প্রবৃত্তি কখনও এতটা হীন হ'তে 

পারে না বাবা! সে কুলত্যাগিনীও নয়। 

স্থধীরথ । কে-__-অপর্ণ।। নিলকজ্জ! বালিকা! কোন্ মুখ নিষ্কে 
আবার তুই ফিরে এসেছি? আমাব মান--আমার মন্ত্রম_-আমার 
বংশমধ্য|দযয় যে কালি ঢেলে দিষেছিস্, সে কালির দাগ যে কখনও 

মুছবে না। দূব হ-_দূব হ'যে যা আমাব সম্মুখ থেকে! 

অপর্ণ।। তুমি কি খল্ছে। বাণা 

স্ধীব। আমি কি বল্ছি। কুলত্যাগিনী কন্যাকে হত্যা ন 
ক'রে স্নেহের ছূর্বলতাষ ছুটে। তিবস্ক/ব কবে দূব ক'রে দিচ্ছি__এই 

ন।? এটুক তোর সৌভাগ্য মনে ক'বে দ্বিতীব কথ। না ব'লে এখান 

থেকে দূর হ'য়ে যা_-আশি তোর মুখদর্ন কর্ণো ন|। যাযা 

চলে যা 

অপর্ণা। বিনা দোষে এমন কুৎসিত অপবাদের বোঝা মাথ|ষ 

নেওয়ার চেয়ে তুমি আমায় হত্যা কর বাবা! 

স্বঘধীর। তোর মত কলঙ্কিনীকে অস্ত্ঘাত ক'রে ক্ষত্রিষের অস্ত্রের 

অমর্ধযাদ্রা করতে পারুবো না। তুই যাযা বল্ছি! 
গোল[ম। তুমি কি পাগল হযেহ দোস্ত/ কাকে কি ধল্ছো? 

আমার এই মাকে? তুমি বাপ হয়েও আজও তাকে চিন্তে 

পারে! নি, কিন্ত আমি এক লহমাষ তাকে চিনেছি। আমার মনে 

হয, দেবতার চেযেও আমার এ মা বড়অনেক বড়। তুল 

বুঝে। ন! দোস্ত ভুল বুঝো ন|। 

স্থধীরখ । যাৰ দোস্ত, আর সাফাই দিতে হবে না। 

( ৭৯ ) 



বীর হাম্বীর [ তৃতীয় অঙ্ক। 

গোলাম । সাফাই নধ দোস্ত, সাচ. বাত। তোমাবই জন্যে 

বেটা গিয়েছিল আমাব কাছে, কাবণ আমি তোমায় সাহাযা 

করবো ব'লে প্রতিশ্রতি দিষেছিলুম। তুমি যা বুঝতে পার নি, 

নুখিমতা ম! আমাব ত| বঝ.তে পেবেছিল, সে বুঝতে পেবেছিল 

কি মূল্যে তুমি এই পিং।সনখ।নি কিন্তে যাচ্ছো! রাগ ক'রো 

'ম| দোস্ত! তোম।র মত শিল্দে'ধ পিতার এমন একটা সাংঘ[তিক 
ভুল ভাঙ্গতে যে গঠিমমধী নাধা জগতের কোন বাধা না মেনে 

এক অপরিচিতেব কাছে এমন ভাবে ছুটে দেতে পারে, তাকে তুমি 

এতট। ছে|ট কবে বিএ না দোস্ত। শাহে ক্ষতি হবে তোমাবই | 

সবধীবথ। ক্ষতি মতই হোক পন্ধ, হিন্দুব ধম্ম- হিন্দুর কল- 

গৌববেব তুপনাফ 1 অগ্রান্থ। শিশীথ বাত্রে গোপন ভাবে 
অন্থঃপুবেব গন্তী ছেড়ে পবণ!মে গমন জিন্দুললনার অযাজ্জনীয় 
অপবধ। নিষ্পপ হালেছ মে সমাজেব চক্ষে অপবাধী-_গুহে 

তব স্থান নেই 

অপর্ণ]। খ|বা 1-- 

গোলম। কার কাছে কাকৃতি করৃছিম মা? যাদের সমাজে 

-নাবীনম্ম এমন ক্ষণভঙ্গুব, মে সমাজে তের স্থান হবে না মা। 

তার চেরে আমার সঙ্গে আয! দোস্ত যে লক্মীকে অপক্মী ব'লে 

বিদয ক'রে দিচ্ছে, আঘি ভিন্রধন্মী হয়েও সেই লক্ষমীকে নিজের 

ঘরে প্রতিষ্ঠা করবে! আয় মা, চ'লে আয 
অপর্ণ। | বাব! তুমি কি সত্যি পল্ছে। দাবা, এ গুহে আমার 

আর স্থান নেই? ৃ 

স্থধীবথ ৷ [দৃঢ়শ্বরে ] না_ না-না। 

গোলাম। জবাধ পেলি তো? এখন আয়-- 

(৮৪) 



দ্বিতীয় দৃশ্ঠ | ] বীর হান্বীর 

গীতকণ্ে চন্দনের প্রবেশ । 

চনন |. 

শ্ীত। 

আয় চ'লে আয় সকলহারা, 

সব্ৰহারা ডাকছে (ভারে। 

কিসের মায় কিমের বাধন, 

যখন স্থান পেলি নি মাপন ঘরে॥ 

অর্দীম পথে চল্ না চলি, 

কাধে নিযে তিক্ষের ঝুলি, 

শুধু মা" 'না' বুলি, 

ম| মে আছেন সকতা ণরে ॥ 

চন মু 

সবই যখন হাবালে, তখন আমার মত জ্নহাবার সঙ্গ নেনয়াই 
তো! ভাল ! £$আস্বে আমার সঙ্গে? 

অপর্ণা । হ্যাঁ্থ্যা, ঠিক বলেছিস্। আমি তোর সঙ্গেই যানো 
ভাই! তাহলে আমি বাবা! খ|! সাহেণ! বাধ্য কন্যাকে 

আপনিও মার্জনা কর্বেন। 

[ পূর্ব্বোক্ত গীত গাহিতে গাহিতে চন্দন অপর্ণব 

হাত ধরিয়া প্রস্থান কবিল। ] 
গোলাম। বড় ভুল করলে দোস্ত--ণড ভুল কবৃলে। আদাব-- 

[ প্রস্থান । 

স্থবীরথ। [ কিম্ৎক্ষণ নতমুখে থাকিয! সহদ। ] চলে গেছে? চলে 

গেছে বটুক? 
বটুকেশ্বর। আজ্ঞে কে? খা সাহেব? 

ঙ (৮১ ) 



বীয় ছাত্র [তৃতীয় অস্ক। 

স্ুধীরথ | মূর্থ-- 
[ বিরক্তভাবে প্রস্থান ।' 

বটুকেশ্বর । সবাই তো চলে গেল, তবে আমি মুখ্যু হ'লুম 
কেন, তা তো বুঝতে পাচ্ছি নে! 

[প্রস্থান ॥ 

ভৃতীয় দৃশ্য । 

বনপথ-_বুক্ষতল। 

হান্থীর ও রণলাল কথোপকথন করিতেছিল 1 

হাঙ্গীর । হতাহত কয়জন ? 

রণলাল। হত একজনও নয; 

সামান্ত আঘ।ত পাইয়াছে দুইজন, 
বুদ্ধিদেষে একজন হয়েছে আহত; 

তবে আশঙ্কা নাহিক কিছু, 
স্বস্থ হবে ছুই চারি দিনে। 

হাম্বীর ৷ বন্দিনীরে রেখেছ কোথায়? 

রশলাল। যেমন আদেশ ছিল-- 

গিরিহুর্গে রাখিয়াছি তারে 

কিন্তু সার্দার! রাজকন্তা 

বারিবিন্দু ম্পর্ণ করে নাই। 
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তৃতীয় দৃষ্। ] বায় ছান্ছীর 

হাম্বীর। দেখি অহোরাত্র আর, 
পিতা তার আসে কতক্ষণে, 

তারপর সে চিন্তা করিব। 

রণলাল। দি নাহি আসে রাজা? 

হাঙ্বীর। আসিবে না কন্তার সন্ধানে? 

আমার বিশ্বাস-- 

আসিবে সে স্থুনিশ্চয় ! 

রণলাল। ঘদি রাজ! গিরিছুর্গ করে আক্রমণ ? 

হাম্বীর | আমাদের গুপ্ত এ আবাস 

কারে! সাধ্য নাই করিতে সন্ধান! 

সেনাদল ল'যে কবিবে না আক্রমণ 

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে সৈম্যবলি দিতে। 

তবু রহিও সতর্ক রণলাল ! 

যেন দস্থ্য-আব[সের কোন নিদর্শন 

কেহ নাহি পায খুঁজে। 

পাগলিনীর প্রবেশ। 

পাগপিনী। মাকে খুঁজছিস তোর।? আমস্বে--ঠিক আস্বে, 

সন্তানকে ছেড়ে মা কখনো থাকৃতে পার্বে না) তোর! ভাবিস্ নি, 
ঠিক আস্বে। 

হাম্বীর। তুমিই তো আমাদের মা, তাইতো তুমি যখন তখন 
আমাদের কাছে ছুটে এসো” 

পাগলিনী । হ্যা হ্যা, আমি তোদের মা--তোর! আমার সন্তান! 

তাহলে এটা তুই নে_তোর কাছেই রেখে দে! এও এক 
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বীর হান্ধীর [ তৃতীয় অঙ্ক । 

মায়ের জিনিষ-_তার হাবানিধি সন্তনের স্বৃতি; যত্ব ক'রে রেখে- 

ছিল সে, যাবার সময় আমায দিয়ে গেল। আমিও যে মা! তাই 

সে তার বুকের লুকানে৷ জিনিষ আমায বিশ্বাস ক'রে দিতে পেরেছে। 
মা না হলে সন্তানের কদর কে বুঝবে খল্? দেখ, না, কত যত 

ক'রে বুকের মাঝে লুকিষে রেখেছি! নে__নে-তুই নে, খুব যত্ব 

ক'রে লুকিয়ে রেখে দিস্। [ হাম্ীরকে একটি ক্ষুদ্র পেটিকা দিল । ] 

হান্ীর। এটা আমাধ শিচ্ছো? আমি কি তেমন যত্ব করে 

রাখতে পারবো মা? 
পাগলিনী। হ্যা-তোকেই |1দলুম, তুই পারবি, আর কেউ পার্বে 

না! যাবা মা চেনে না, তারা পারবে না। 

হান্থীর। এতে কি আছে ম|? 

পাগলিনী। এ তো বল্লুম-_মাষের যথাসর্বন্ব! সেও আমার 
মত সম্ত/নহ|র! কিনা, তাই তার জীবনের সম্বল করেছিল এইটী। 

আমাষ দিয়ে গেল কেন জানিস্? আমিও সন্তানহ|র। বলে! 

হান্বীর। মা! 

প।গলিনী। আঃ-কি মিষ্টি! ডাকৃ- আবার ডাকৃ! 

হান্থীর। মা মা--! 

প/গলিনী। থাক্, আর ডাকিস্ নি, এত সুখ আমার সইবে 

না, হয়তে। তোকে হারাবো! আমি যে সবখাগী রাক্ষপী- 

সবখাগী রাক্ষপী-_সব্খাগী বাক্ষমী-_ 

[ ভ্রুত প্রস্থান । 

হান্বীর ৷ বলিতে কি পার রণলাল ! 

কেন মম প্রাণ হয় বিচঞ্চল 

হেরি এই উন্মাদিনী ? 
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তৃতীয় দৃশ্ট। ] 

রণলাল। 

রণলালি। 

বীর হাম্বীর 

যেন আপন! হারায়ে ফেলি! 
যেন অন্তরের অন্তর প্রদেশে 

ওঠে ঘনঘন সকরুণ হাহাকাব ! 

কেন বা এমন হয? 

শৈশব হইতে পাঁও নাই 

জননীব স্সেহেব আ.ন্বাদ, 
তাই সন্ত।নবৎ্সল|। জননীব 

ন্নেহেব উচ্ছ্বাসভরা মধু সম্ভাষণে 
আত্মহার। ভইযাছ ভ|ই! 

আঘাতের যথা আছে 

যোগ্য প্রতিঘ[ত-_-এ৪ তাই! 

শুষ্ক প্রাণ ন্েহেব পিয়াসী 

অনায়াসে হয বিগলিত 

উন্মাদের ন্েহ-সম্ত[ষণে। 

হোক উন্মাদের ম্নেহ-সম্ত|ষণ, 

তবু পরিপূর্ণ স্থধার আম্মার 

আকঠ কবিযা পান আকাজ্ষ। না মিটে! 

রণলাল ! 

সর্দাব! 

হা্থীর। না, থাক্, আমি নিজেই য!চ্ছি-সর্বাগে উন্নাদিনীর 
গচ্ছিত রত্ব যত্ন কবে রাখতে হবে। 

[ প্রস্থান । 

রণলাল। আমিও ভেবে উঠতে পার্ছি না, এই উন্মাদিনীকে 
দেখে সর্দারের এমন ভাবাস্তর হয় কেন? 
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বাঁয় হাত্ধীর [ তৃতীয় অস্ক। 

চন্দন ও অপর্ণার প্রবেশ । 

অপর্ণা। এ আমায় তুই কোথায নিয়ে এলি ভাই? 
চন্দন । ছু চোখ যে দিকে নিয়ে এলো, সেই দিকে। 
অপর্ণা। এই জনশূন্য পার্বত্যভূমি শুনেছি দস্থ্যদের আবাপ-- 
চন্দন । হখলোই বা! পাহাড় জঙ্গলে সকলেই যদি ডাকাত হয়, 

আমরাও তাই। 

অপর্ণা । চন্দন! 

রণলাল। চন্দন! [ জিজ্ঞাস্থনেত্রে চাহিলেন । ] 

চন্দন । [একবার অপর্ণার দিকে, একবার রণলালের দিকে চাহিয়! 

বলিল-_] আমার দিদি--আম।বই মত সর্বহারা! এত বড় পৃথিবীতে 

তার থাকবার জায়গা নেই--আশ্রয নেই। 

রণলাল। তাতে কি? তের যখন বোন্্ঃ তখন তুই যেখানে 
আছিস, তিনিও সেইখানে থাকবেন । 

অপর্ণা। চন্দন! তুই কি তবে-- 

চন্ধন। ডাকাত কিনা জিজ্ঞাসা করছো? ঠিক ডাকাত না 

হলেও ডাকাতের দলের লে।ক। 

অপর্ণা । মিথ্যাবাদি ! প্রবঞ্চক ! [প্রস্থানে গত ] 

চন্দন । ওকি, চ'লে যাচ্ছো কেন দিদি? 

অপর্ণা। যাবো না? জগতের দ্বণিত নরহস্তাদলের তুই একজন, 
এ কথা তুই আমায় অগে বলিদ্ নি কেন? 

রণলাল। নরহস্তা ঘ্বণা জীব বলি 

পরিচিত জগত-সমাজে 

আরণ্য বর্বর দস্থ্যদল--.. 
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তৃতীয় দৃষ্ত |] 

ছপর্ণ। | 

বণল।ল। 

বাঁয়ে হান্থীর 

যোগ্য নয় মনুষ্য নামের, 

তাই অবজ্ঞয় ফিরায়ে বদন 

চলে যেতে চাও ভদ্দে? 

কিন্তু জেনেছ কি কু কোন সুত্রে 

নিবারিতে নিজ কৌতুহল, 
কেন জন্মে এই জীব ধরণীমাঝারে? 

হিং পশু জগ লয় 

গভীর অরণ্যে মানব-অজ্ঞাতে, 

সেই মত জগতের আবঞ্জন। 

বর্বরতা নীচত।র মাঝে 

হিংশ্র মনণ লভিয়া জনম 

কালে দস্থ্যবপে হয পরিচিত, 

ত।ই মনুষ্যসমাছে অতি দ্বণ্য তার! । 

ভ্রান্ত এ বিশ্বাস, ভদ্রে! 

দন্থ্যমাত্রে জন্ম নাহি লয় 

বর্বববতা-কদর্য্যত।-ম।ঝে 

জিঘ|ংসা-প্রবৃত্তি ল'যষে ! 

এ দৃষ্টান্ত অতীব [িরল। 
রত্ব'কর অজ।মিল ব্রাহ্মণনন্দন, 

জন্মে নাই কেহ দস্থ্যকুলে ; 

সমাজের নির্যাতনে, 

অভাবের তীব্র কশাঘাতে 

দন্থ্যবৃত্তি নিয়েছিল তার! 
সংসারের দরিজ্র্যমেচন হেতু 
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'বীর হান্ীর 

অপর্ণা । 

হাঙ্বীর | 

1 তৃতীয় অঙ্ক । 

নহে জিঘাংসায! 

এ কি অপবাধ তাহাদের? 

তবু--ত্বু আমি ঘ্বণা করি 

নবহন্তা দন্যনলে। 

এই নিশমাঝে আছে কতজন 

পিক্ষা-অন্নে করিতেছে জীবনধ রণ, 

নিরীতেব প্রাণ ল,যষে 

অকারণ ন।হি কবে খেলা । 

কেন-_ কেন এই নুশংসতা, 

কেন এই পর্মরতা, 

যবে নতে ধব। মমতাবিহীন, 

কপণতা নাহি করে -ফলশম্য দিতে? 

গৃহস্থ পিঘুখ নয 

ভিক্ষ!দান করিতে ভিক্ষুকে, 

তখে বেন ভীনবৃত্তি এই? 

কেন হয মান্য রাক্ষস * 

হান্বীরের প্রবেশ । 

ম।ভষেই স্টি কবে মানব-রাক্ষল-_ 

নূুশ'সতা মানুষে শিখ।য়। 

এ জগতে জঘন্ত প্রবৃত্তি যত 

উদ্ভব মানুষ হতে, 

যে মান্ষ সমাজের শীর্ষস্থানে বসি 

মহৎ বলিয়া আপনারে দেয় পরিচয় । 
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তৃলীয দৃশ্ত |] বীর হান্ছীর 

তারাই শিখাষ ভগ্মি, 

এই নুশংসতা--এই বর্ধরত| | 

অপর্ণা। তুমি আমায় ভঙ্নী বসলে সন্বেধন করুলে, তুমি কে? 
তুমি কি এদেরই একজন ? 

হাঙ্থীর। হযতো পরিচষে তৃপ্প হবে না? শুধু জেনে রাখো 

আমি তোমার এক উচ্ছজ্খল ভাই। 
অপর্ণা। আমার আজন্দেব সংঙ্গ।র, দন্থ্য হৃদমৃহীন__ম্েহ-মমতার 

ধাব ধারে না তার|$; কিন্তু তুখি-তুমি বোধ হয দস্থ্য নও? 

রণলাল। ভদ্দে! উনিই এই দক্যদলের ন।যক- নীচতা, নৃশংসতা, 

বর্ববতার নেতা । 

ভাঙ্ীর। কিন্তু তোনাব কাছে এক উচ্চঙ্খল ভাই। 
অপর্ণা । দক্থ্যসর্দার ? কিন্ত আমি যে দেখতে পাচ্ছি তোমাব 

অন্তর_-তোম|র ওই সবলত৷ম|খ। যুখ ওই শান্ত গসিপ দৃষ্টির ভিতর 
দিয়ে; তৃঘি তো নুশংসত।র জীবন্ত মৃত্তি দস্তা নও! কেন তুমি 
দন্য হ'লে কেন তুমি ধন্থা হ'শে? 

হান্থীর। তা যদি জান্তে চা বে]ন্, এই উচ্ছঙ্খল ভাইযেক 
কদর্যতাময জঘন্য আবাসে দেবীর পবিত্র চরণের পুণ্য পরশ দিষে 

আগে তাকে পবিব কব। 

অপর্ণা। ভাইয়ের আবাস যতই কদধ্য হোক্__যতই ঘ্বণিত হোক্, 

ভগ্রীর কাছে তা! মধুম্য স্নেহের গণ্ডতী। চল ভাই! আয চন্দন-- 
হাক্থীর। রণলাল! সকলকে জানিষে দাও, হীন দশ্থ্যর আনাসে 

দেবীর আগমন-বার্তী, তার! যেন দেবীপূজার যে|গ্য আয়োজন করে। 

[ অগ্রে হাশ্বীর, তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান ॥ 

(৮৯) 



চতুর্থ দৃশ্য । 

পর্বত-সান্নিধ্য | 

গীতকণ্ঠে পাহাড়িয়া রমণীগণের প্রবেশ । 

রমণীগণ ।-_- 

গীত। 

বনে বনে বেড়াই বুলে আমর! ব.নর পাখী । 

আপন পর নাইকে! মোদের, সবার সনে মাখামাখি । 

খেলার সাথী মকল জনা, 

বাঘ বর আর হরিণছানা, 

সেজে বনের ফুলে ঘুরে বেড়াই যেন প্রজাপতির সখী। 

নদীর জলে সিনান করি, 

রঙিন গাছের বাকল পরি, 

বনের ফল যে মিহি বড, তাইতে তুলে রাখি ॥ 

[ সকলের প্রস্থান । 

সুরথমল্লের প্রবেশ । 

স্থরথ। এই তো স্ইে স্থ/ন। মন্ত্রীর কথা যদি ঠিক হয়, 

তাহ'লে .এই নিঞ্জন পার্বত্য প্রদেশেই দুর্বদের সন্ধান পাবে]। 
কি আশ্চর্য্য! এ পথের এইখানেই যে শেষ! সন্মুখেঃ 

দুর্গম বনানী! যেখানে প্রবেশপথ নেই, সেখানে কি মাহষ থাকৃতে 

পারে? 

(:৯*) 
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স্থরথ | 

বীর ছান্বীর 

গীতক্চে যোগনয়ের প্রবেশ । 

গীত । 

ধরার মানুষ সবই পারে, 

শুধু পারে না প্রাণট। ধ'রে রাখতে। 
ছেডে মায়ার খোলস স'রে পড়ে 

ডাকতে না ডাকৃতে ॥ 

ভোগের নেশায় আপনহারা, 
ধরাখানা দেখে সরা, 

বোঝাই করে পাপের ভর!, 

নিজের স্বার্থটুকু দেখতে ॥ 
লোভের রসে জারক লেবু 

পেষণেতে বিবেক কাবু, 

শেষে খায় হাবুডুবু 

শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে ॥ 

[ স্বগত ] পবিচিত মুখ! 

মনে পডে যেন দেখিষাছি কোন দিন। 

নিরুৃতমস্তিষ কতজন ঘুরিতেছে 

ফিরিতেছে লক্ষ্যহীন ধূমকেতু সম 

বিশাল ধরণীবক্ষে 

কে তার গণন। করে? 
এও সেই তাহাদেরি একজন! 

[ প্রকাস্তে] তুমি তো বেড়াও ঘুরে 

লক্ষ্যহীন যথা তথা, 

(৯১ ) 



বীর ছান্বীর [ তৃতীয় অস্ক 

পার কি বলিতে, 

এই পার্বত্য ভূভাগে 

কোথা আছে দহ্্যর আব।স? 

যোগময।-_- 

গীত। 

ভবে এমসি সবাই ধানকাণ]। 

কাণা যেমন হাতডে ব্ডোয় কোখায দোসব কাণা ॥ 

খু'জে খুজে বেড়ায সবাই, 

চোরে চোরে মাস্তুতে। ভাই, 

নিজের পানে চায় না ধিরে, বোক! সাজে সৎ্-সেয়ানা ॥ 

[ প্রস্থান 

স্থরথ | অর্থহীন প্রল।প নচন উন্মাদের ! 

আমারো কি ঘটিযাছে মস্তিক্ষ-বিকার, 
তাই উন্মাদে জিজ্ঞ/সি 

আপনার প্রযোজন-কথা ! 

চন্দনের প্রবেশ । 

সথরথ। কে তুমি বালক, 
' জন্হীন শ্বাপদসক্চুল এই 

পার্বত্য ভূভাগে ভ্রমিছ একাকী? 

চন্দন। আমার মত সর্বহারার 

এই তো আশ্রয়! 

(৯২ ) 



চতুর্থ দৃশ্ত | ] বীর হান্বীর 

স্বরথ। এ কি ছুঃসাহ্স তোমাব বালক? তোমার কি প্রাণের 

ভঘ নেই? 

চন্দন। প্রাণের ভয়? কেন? মব্তে কিহ্বেনা? আজনা 
হঘ কাল, মর্তে তে। একদিন হবে। তবে ভয় করবো কেন ? 

স্থরথ । আশ্চধ্য ! 

চন্দন । আশ্চর্য হচ্ছেন? আপন|ব বুঝি প্রাণেব ভয খুব 

বেশী? তাই যদি হয, ত| হলে অ!পনি এখানে কেন? 
সুরথ। আমি সশন্্ব) অস্ত্র ভাতে থাকৃলে ক্ষত্রিয কাকেও ভয় 

কবে না। 

চন্দন। জঙ্গলের জ|নোযারকে ভয় না করতে পরেন, কিন্তু 

ঙ|ক|তকে ? 

নুবথ। তুমি জানো-তুমি জানো বালক, এখানে কোথায় 

দস্থাদের আবাস ? 

চন্দন। জানি, কিন্তু বড় ভয কবে। 

স্থরথ। কোন ভয নেই তোম|র) তুমি আমায দেখিষে দিতে 
শাব তাদের আবাস? 

হান্বীরের প্রবেশ । 

হাম্বীর । ক্ষুদ্ধ বালকের হযতে সাহসে কুলাবে না, তাই আম 

নিঙ্গে এসেছি মহার।জকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিষে যেতে । 

নৃবথ । কে তুই? 
ও--চিনিয়াছি তোরে, 

তুই সেই হাম্বীর ড|কাত? 

শত চক্ষু সম্মুখ হইতে 

(৪৯৩) 



বীয় হান্ধীর [ তৃতীয় অস্ক। 

যাছুকর সম এনেছিলি 

ছিনাইয়ে রক্ষীর বেষ্টনী হ'তে 

চিমন সর্দায়ে ৷ 

সন্ধানে আমিবা তোর 

ভাগ্যফলে আজি 

পেষেছি সম্মুখে তোরে, 
দিব তোরে যে|গ্য প্রতিফল । 

[ হাম্বীরকে আক্রমণে উচ্যত হইলেন । ] 
[ হাম্বীর বংশীধ্বনি করিল, সহসা উদ্যত বর্শাসহ ভ্রতপদে 

দন্থ্যদল অ।সিযা স্থুরথমল্লকে ঘিরিয়া ঈাড়ইল। 

হান্বীর উচ্চহান্ত করিয়া উঠিল । ] 

হাম্বীর | [ব্যঙ্গম্বরে ] আসন্ন অতিথি। অন্ম কোষবদ্ধ ক'রে 

আমাদের সঙ্গে আহ্বন_- 

[ সকলের প্রস্থান । 

(€( ৯৪) 



পঞ্চম দৃশ্য । 

পার্বত্য ভূভাগ--দন্যযর আবাস। 

গুহামুখে একখানি প্রস্তরখণ্ডের উপর 
কল্যাণী বসিয়াছিল | 

কল্য।ণী। চমত্কাব ভাগ্যের লিখন ! 

শক্তিমান রাজার তনয়! 
অৃষ্টের ক্রুর আবর্তনে 

আজি বন্দিনী দক্থ্যর করে! 

অহোরাত্র গেল, 

তবু উদ্ধারের না হলো উপায়। 
বুঝিতে না পারি, 

কেমনে নিশ্চিন্ত পিত৷ ! 

অহোরাত্র আছি অনশনে 

অন্তরে পুষিয়া আশ 

কতক্ষণে আসিবেন পিতা,-- 

কিন্তু কই! কেহ তো এলো না? 

ফল ও অলপান্রহস্তে রণলালের প্রবেশ ॥ 

রণলাল ॥ আশার কুহকে তুলি 

ধরি এই অনশন-ব্রত 

কতদিন রহিবে বাচিয়া রাজবাল। ? 

0৯৫ ) 



বীর হান্বীর 

কল্য।ণী। 

[ তৃতীয় অঙ্ক 

অস্পৃশ্ত দস্থ্যর হস্তে 

অন্ত খাগ্য যদি না কর গ্রহণ, 

লহ্ এই বনফল, 

নিশ্মল তটিশী-ব।বি' 

আনিষছি মুৎপাত্র ভবি। 

লহ রাজবালা ! 

ক্ষুধিত।__তৃধষিত! তুমি, 

ক্ষুধা! তৃষ্ণা কব নিবাবণ। 

হীন দন্ত! কেন বাবব|ব 

ত্যক্ত কর মোবে? 

নবরক্ত-কলুষিত হতে 

আনিলে5 স্বরগের স্থধা) 

স্পর্শ না কবিবে কু 

মলভূম-র|জাব শন্দিনী | 

ত| ছাড়! করেছি পণ-_- 

ধবি এই অনশত-ব্রত 

যতক্ষণ না আমেন পিত।, 

যতক্ষণ নাহি' হয দক্থ্যর দলন, 

ততক্ষণ-_বে দস্থ্য 

ততক্ষণ খিন্দুমাত্র ব|রি 

স্পর্শ ন| করিব । 

নিযে যা নিয়ে যা! তোর 

করুণ।র দান, দস্থ্য-অনু গ্রহে 

করি পদাঘাত আমি। 

(1৯৬) 



পঞ্চম দৃশ্ত | ] 

রণলাল। 

কল্যাণী । 

বণলাল। 

বীর হান্বীর 

কিন্তু সে আশ! হুরাশ! তব 

জেনে! রাজবালা ! 
দস্ত্য-আব|সের পথ অজ্ঞাত সবার,- 

তবু যদি কোনরূপে কবিয়া সন্ধান 
আপেন জনক তধ মেনাদল লে 

যেতে হবে ফিরে তাবে 

অদ্ধপথ হ'তে; কিন্বা 

সঙ্গিহারা অসহ।য জনকে তোমার 
হ'তে হবে বন্দী এই হীন দক্থাকবে। 

অমভ্ভব ! বে দন্ধ্য, 
অসম্ভব সম্ভবে না কু! 

নহে হীনখল মল্লভূমপতি, 
পবাজিত হবে রণে হীন দস্থুসনে ! 

আকাশ-কুস্থম সম 

ল"য়ে এই মধুর কল্পনা, 

যা রে ফিরে হীন দস্থ্য 
নির্জন গুহায়, 

বিশ্রামের অবসরে 
পাধি তৃপ্তি এই চিন্তা লঃয়ে। 

ভাল, তাই হোক্ রাজবাল! ! 

তুমিও রচনা কর আকাশে প্রাসাদ 

এইখানে বসি-- 

সাথে লয়ে চিন্তা-সহচরী 
দুরাশার কুটিল ইঙ্গিতে, 

( ৯৭ ) 



বীর হান্বীর [ তৃতীয় অঙ্ক ॥ 

আমি চ'লে মাই-- 

কর্তব্য আমায় ড!কে! 

যাইবার আগে 

কবিতেছি শেষ অন্কবে।ধ_- 

বিধাতার দান 

প্রত্যাখ্যান কবে! ন। 

গব্বিত। ন।রি। 

কল্যণী। বিধাতার দান? আনিও না 

পাপমুখে পিধাতাব নাম। 

নবহতা! প্রণঞ্চন। 

নিত্যকন্ম যাহাদের, 

অশে।ভন তাহাদের মুখে 

বিধাভ।ব পুণা নম । 

অগ্নে হাম্বীর, তৎপশ্চাৎ দস্থ্যদল-পরিবেষ্টিত 
স্থরথমল্লের প্রবেশ । 

হাস্বীর ৷ ভাল; সেই পুণ্য নাম 

তেমব পিতারে বল করিতে স্মরণ__. 

মুক্তি তেতু পিতা ও কন্ঠার। 

কল্যাণী । বাব1--রাব1--1[ শ্বথেব দিকে অগ্রসবে|ছতা ] 

হান্বীর। এখানে দঈ!ড়িযে কথা কও রাজকন্া/! আর তুমি? 

এইখানে দাড়াও মল্লভূমপতি ! বিদায়ের পালা এইভাবেই সেরে! 
নিতে হবে পিতা-পুক্রীর॥ 

কল্যাণী। বাবা! বাণা! তুমি কি তবে দস্থ্যহন্তে বন্দী? 

(৯৮ ) 



পঞ্চম দৃশ্থা | ] বীর হান্ধীর 

হাম্বীর। দেখতে পাচ্ছো! না রাজকন্যা? ৩--এখনে! যে অন্ত 
রযেছে তোমাব পিতার কটিদেশে! রণলাল! বন্দীকে নিরস্ত্র 
কর। 

স্থরথ। খবরদার! 

1 স্থরথমল্প নিজ তরবারি স্পর্শ করিবাঘাত্র দস্থ্যদল বর্শ'গুলি 

একসঙ্গে উত্তোলন কবিল--রণল[ল স্থ্রথমল্লেব কোষ 

হইতে তরব[বি খুলিষা লইল। ] 
হাম্বীর। এইপাব বুঝতে পাচ্ছো বাজকন্তা, তোমার পিতা 

বন্দী? তাও যদি না পাব, তাহলে বল, তাব হাতে লৌহ- 

শৃঙ্খল পবাতে আদেশ দিই--তাবপব ব্চার। 

সুর । বিচার? 

হাম্থীব। হ্্যাবিচর। 

কল্যাণী। কিসেব বিচাব? নুশংস দহ্যব দল আমায় জোর 

ক'রে ধ'বে নিযে এসেছে--অপরাপী তাব1, আমার পিতা এসেছেন 

অপরাধীর শ|স্তি দিতে। 

হাঙ্সীর। সত্য কথা, আমার লোকেরা তোমায জোর করে 

ধরে নিবে এসেছে- অবরুদ্ধ কবে বেখেছে, কিন্তু রাজকন্যার 

মধ্যাদা এতটুকু হ্ুপ্ন করে নি। কিন্তু তোমার পিতাকে বন্দী করেছি 

কেন জানে! ? জানো কি তাব অপবাধ ? 

কল্যাণী । মিথ্যাকথা। আমার পিতা নিবপরাধ। 

হাম্বীর। তুমি হয়তো জানো না! তোমাৰ পিতা যে অপরাধে 
অপরাধী, সে অপরাধের মার্জনা নেই। 

কল্য।ণী। বাবা-- 

স্ুরথ। বাকৃপটু দস্থ্যর কথায় ভূলিস্ নি মা! এরা মিথ্যাকে 
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সত্য করে--পাপ করে কর্তব্যের অজুহাত দেখিয়ে--নরহত্যায় প্রবৃত্ত 
হয় স্থার্থসাধন কর্তে। 

হাম্বীর। তোমার বিচারে এ অপরাধের শাস্তি কি রাজা? 

স্থরথ। চাকা যদি না ঘুরে যেতো দ্থ্য, তাহ'লে দেখাতুম 
এ অপরাধের শান্তি কি! যাক্-_-আমি জান্তে চাই, তোমার 

উদ্দেশ্য কি? 
হাম্বীর। উদ্দেশ? উদ্দেশ্য অপরাধীর বিচার-_তারপর শাস্তি। 
স্থরথ । অপরাধ? 

হাহ্ীর | হ্যা__অপরাধ। স্মরণ কর রাজা, সেই অতীতের 
কথা__কি ছিলে তুমি, আর এখন কি হযেছ তুমি? মনে পড়ে 

রাজ! স্থুরথমন্প, তোমার ভূতপূর্বব প্রভুর কথা-_মল্লভূমিব অধীশ্বরের 

কথা? 
স্থর্থ | দন্য্য !-_ 

হাম্বীর | আমি দক্থ্য বটে-_নরহত্যাকারী, 

কিন্তু তুমি, 

রাজদ্রেহী--প্রভুদ্রোহী- বিশ্বাসঘাতক । 
আছে কি স্মরণে, কি করেছ তুমি? 

মহান্ উদার রাজা-- 

যে তোমারে সম্ভ।ন-সমান 

করেছিল আদরে পালন, 

সামান্য মৈনিক হ'তে 

কপায় ধাহার পদোন্নতি তব 

মল্লভূম-সেনাপতি-পদে, 

সেই দেবতাহদয় স্েহ্ময় 
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প্রভূ গতি আচবণ তব 

আছে কি স্মরণে? 

শিমন্তণছলে আহ্বনিয়া আপনার গৃহে, 

আহারের সনে বিষদানে বধিবা প্রড়ুবে 

নিয়েছিলে সিংহাসন, তারপর 
নিষ্ষণটকে বাজ্যভোগ করিবাঁব আশে 

পিতৃমাতৃহীন ক্ষুদ্র শিশু রাজার তনয়ে 

বধিবাব লাগি করেছিলে কত আযোজন ; 

মনে পড়ে সে সব কাহিনী? 

কিন্তু হুরভাগ্য তে।ম|র-_ 

বার্থ আযে|জন তব; 

মবে নাই শিশু, আজি বিচারক-_ 

দণ্ডুদ[তারূপে সম্মুখে তোম্।ব। 

কল্যাণী। বাবাবালা! এ কি সত্য কথা? ওকি, নিরুত্তর 

কেন বাব! ? 

হাশ্বীর 

স্থরথ | 

উত্তর দেবার সাহস কোথখাধ রাজকন্া! ? 

নানা, আমার সাহস অ|ছে--আমার সাহস আছে। 

ক্ষত্রিয়রক্তে আমার জন্ম জন্দ(তার অমর্ধ্যাদ| করতে পার্বো না। 

আমি স্বীকার কর্ছি_-আমি অপরাধী ৷ 

হাশ্বীর । স্বীকার করছো? তাহ'লে অপরাধের শান্তি গ্রহণের 
জন্য প্রস্তত হও রাজা! আমি স্বহস্তে তোমায় শান্তি দেবে!। 

কল্যাণী । শুধু অপরাধ স্বীকার নয় বাবা, তোমার ওই পাপ- 
'অজ্জিত সিংহাসন তার ন্যাষ্য অধিকারীকে প্রত্যর্পণ কর। 

হান্থীর। সে অনুগ্রহ আমি চাই ন| রাজকুমারি, যখন ন্যায্য 
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অধিকার ছিনিয়ে নেবার শক্তি আমার আছে। প্রস্তত হও 

রাজা! 
কল্যাণী। আমার পিতাকে তুমি কি শান্তি দেবে দস্থ্য? 
হাম্সীর। মৃত্যুঃ তবে তরবাবিব একটি আঘাতে নয়। তোমার 

সম্মুখে আমার অন্তচেবরা একসঙ্গে শত বর্শার আঘাত কর্ৃবে 
তোমাৰ পিতাব অঙ্গে, রুধিরধারা শতধার!য ঝর্বে শ্রাবণের ধারার 

মত তোমার পিতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হ'তে-_-তাব যন্ত্রণাকাতব আর্তনাদে 

দিগ দিগন্ত মুখবিত হযে উঠবে-তুমি আতঙ্কে মচ্ছিত হযে 
পড়বে, আর আমি তাই দেখে আম।র তীব্র প্রতিহিংসা পূর্ণ 
হয়েছে মনে ক'রে আনন্দে অন্রহাসি হাস্বো হা: হাঃ হাঃ! 

কল্যাণী। দস্থ্য! দ্থ্য! সংযত কর তোমার ওই জিঘাংসা- 

বৃত্তি! ওকি পৈশাচিক ভাব তোমাব চোখে মুখে ফুটে উঠেছে? 
সংঘত কব-সংযত কর! বাবাবাবা-[ অগ্রসরোছ্িত ] 

হাঙ্থীর। এখান থেকে_ব।জকুম|বি, আর একটি পাও এগিও না, 

অন্যথায আমার অনুচবেবা হেব অহম্পর্শ কর্তে দিধা করবে না। 

স্থববথ। এখান থেকেই বিদাষ দ1ও কন্তা! দক্থ্য ! একটা 

অন্থরোধ রাখ) আমায় যে শাস্তি দিতে চাও--দাও, শুধু এখান 

থেকে আমার নিয়ে চল--কন্া!র সম্মুখে তার পিতাকে হ্ত্য। 

কারো না। 

হাহ্বীর। এও তোমার শাস্তি! রণলাল! আর কেন, বশ! 

নাও"্পসকলে একসঙ্গে আঘাত কর। 

[ নিমেষে কল্যাণী ছুটিয়! গিয়া স্থরথমল্লকে জড়াইয়া ধবিল। ] 
কল্যাণী । বাবাঁ-বাবা-! আমায় বধ না করে দেখি কার 

সাধ্য আমার বাবাকে আঘাত করে! 
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হাশ্বীর। বিচ্ছিন্ন কর-িচ্ছিন্ন কব রণলল, আগে কন্যাকে 

তার পিতার ক|ছ থেকে-_ 

স্থরথ। ওবে-_-ওরে, তোবা আমাদের মার্তে পার্বি, কিন্ত 

এ স্নেহের বাধন ছেঁড্ব|র শক্তি তোদের নেই। 

হাঙ্থীব। বিচ্ছিন্ন কর রণল[ল-_এই মুর্তে_ 
বণল।ল। ঈশরের শক্তি যেন ন্নেহেব বেষ্টনীৰপে পিতা-পুত্রীকে 

বেধে রেখেছে সর্দাব! এ ব্ম্ধন ছিন্ন কর্ণার শক্তি আমার 

'নেই। 

চিমনলালের প্রবেশ । 

চিমন | সমস্ত শক্তি দিষে চে! কব রণলাল! ওই সয়তান 

যেমন তাৰ পৈশাচিক শক্তি দিষে একদিন এক্ক অন।থিনীর বুক 

থেকে এক সুকুমাব শিশুকে ছিনিষে নিমেছিল, সেই পৈশাচিক 

শক্তি প্রযোগ কব বণলাল। 

পাগলিনীর প্রবেশ । 

পগণিনী। খববদ|র! শ্েহেব বাধন ছি'ডে আন্তান ছিনিয়ে 

নিস নি! যে নিবি, আমি তাকে খুন করবো! ওরে__ওরে, 
তোরা জানিস নি কি, সম্থান ছিনিষে নিবেছিল বলেই আজ 

আমর এই দশ|? 

হাম্বীর। তা হবে না মা! আমি প্রতিশোধ নেবো পিতৃ- 

হত্যার প্রতিশোধ ! 

পাগলিনী। প্রতিশোধ ? সন্মান ছিনিযে নিষে প্রতিশোধ? 

ওরে, সে প্রতিশোধে কি অন্তবের আগুন নিভবে তোর? কখনো 

নিভবে না কখনো নিভবে না। ওদের মার্জনা করু। তোর 
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বুকের আগুন ওরা নিজের বুকে নিয়ে এখান থেকে বিদেয় হয়ে 

যাক্। 

হা্থীর। ঠিক বলেছ মা! প্রতিহিংসায় প্রতিশোধ নেওয়া 
যায না। কি করুণ যহিমময় দৃশ্য! স্নেহের বেষ্টনী দিয়ে ছুজনে 
দুজনকে বেঁধে রাখতৈ চাইছে, অথচ কারো সামর্থ্য নেই কাকেও 

বাঁচাতে! উন্নাদিনীও দেখতে পাবৃছে না এই অপাথিব স্নেহের 
অমর্যাদা! চাই নাঁচাই না আমি আর প্রতিশোধ নিতে 
মহারাজ ন্ুরথমল্ল ! যুক্ত অ।পনি-_রাজকন্তঠাকে নিষে রাজধানীতে 
ফিরে যান। আর রাজকন্যা! যদি আনায় অপরাধী মনে কর, 
তোমার পিতাকে বল আমায় শাস্তি দিতে। 

স্থরথ। মল্লভূমির অধিপতি স্থরথমল্ল কারো উপরোধ অন্থরোধের' 

অপেক্ষা রাখে না দক্যসর্দার! তুমি আমার কন্তাকে অপহরণ 

ক'রে তার ম্ধ্যদায় আঘাত করেছ, সে অপরাধের শাস্তিস্বরূপ 

তার সমস্ত ভার আজ থেকে তোমাৰ উপর দিলুম-_[ কল্যাণীকে 

হাঙ্বীরের হন্তে অর্পণ।] আর মন্নভূমির সিংহাসন আজ থেকে 
তোমার । 

চিমন। আমি কি স্বপ্র দেখছি রে? 

স্থরথ। স্বপ্ন নয় বৈবাহিক, এ সত্য। আমার অতীত দিনের 

সকল অপরাধ ভুলে গিয়ে আমায় আলিঙ্গন দ1ও বৈবাহিক ৷ 

চিষন। বুড়ো সর্দারকে এমন করে আকাশে তুল্ছেন কেন 
মহারাজ ?- 

স্রথ। মহারাজ আর আমি নই ভাই, মহারাজ এখন হাম্বীর ; 
আর আমি তোমায় তোমার প্রাপ্য ম্্ধ্যাদাই দিয়েছি,_তুমি ফে 
হাত্বীরের প্রতিপালক পিতা-_ 

€ ১০৪ ) 



পগম দৃশ্য | ] বীর হাস্বীর 

পাগলিণী । রাজটাকে পরতে হবে, যাই- চুয়াচন্দন খুঁজে 
আমি গে-_ 

[প্রস্থান । 

চিমন। ওরে; তোর! সন কোখায়--উত্সবেব আয়োজন কর্! 
এসো বেয়াই-_ 

[ হাঙ্গীর ও কল্যাণী ব্যতীত সকলেব প্রস্থান । 

পুষ্পমাল্যহস্তে অপর্ণার প্রবেশ । 

অপর্ণা। ফুলের মাল! না ভলে কি বরকনে মানা? তাই 

তো অনেক চেষ্টা ক'রে এই মালা দুগাছি নিয়ে এলুম, পর 

তো দাদা_[ মলা পরাইতে গিষা ] ওমা-.একি ! দিদি? 
কল্যাণী। অপর্ণা! তুই এখানে যে? 
অপর্ণা। চল আগে বাসরঘরে, তারপর সব বল্ছি। এখন 

আর আমি তোমার ছোট বোনটা নই-_দস্তরমত ননদ! এখন 

এলো--. 

হাম্থীর। ভারি ছুষ্ট তুমি অপর্ণ! ! 

অপর্ণা । স্থভদ্রাহরণের বেলায় দুষ্টমি হলো না, দুষ্ট, হ'লে! 
অপর্ণা-বটে ! 

[ সকলের প্রস্থান ॥ 
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চতুর্থ অন্ক। 
প্রথম দৃশ্য । 

স্ধীরথের বিলাস-কক্ষ | 

স্ধীরথ, গোলাম মহম্মদ, বটুকেশ্বর স্থরাপান 
করিতেছিল এবং নর্তকীগণ গাহিতেছিল। 

নর্তকীগণ ।-- 

গীত। 

আনাদের গোপন কথ। ম্বপনমুখর গানে-- 

শোনাবো আজিকে বধু তোনায কানে কানে ॥ 

ভাবতে গিযে তোমার কথ। হারাই আপনারে, 
আপনহার! খুজে বেডাউ সখা তোমারে. 

খুজতে তোমায় তাকিষে খাকি আপন প্রাণের পানে ॥ 

সামনে না এসো! যদ, এসো মনের দ্বারে, 

এসে। গে! লিঝুম রাতে মধুর বাতে আমার ম্মৃতি-বীণার তারে, 

সারা জীবন ভ'রে চাওয়।, 

মনের কথ! গানে গাওয়া, 

পাওয়ার সাধ মিটবে সখা, তোমার প্রাণের আকুল টানে ॥ 

গে!লাম। বহুত আচ্ছা_-ধন্ত আচ্ছা ! 

স্থধীবথ । তোমরা নিশ্রাম করগে। 

বটুকেশ্বর। কিন্তু ঘুমিযে পড়ো ন| যেন! হযতো আবাঁর-- 

বুঝলে ? 
[ নর্তকীগণের প্রস্থান । 

(১০৬) 



প্রথম দৃশ্য | ] বার হান্বীর 

স্থধীরথ। আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো ন| দোস্ত! 
আমি অবিলম্বেই মল্লভূমি আক্রমণ করতে চাই! দাদার এ অবিচার-_- 
এ অন্যয় আমি কোনমতে পরিপাক করুতে পার্ছি ন!। 

গোলাম । বেশক ।--সত্যি কথা থল্তে গেলে বল্তে হয়, রাজা 

নুবপমলেব এ ভরি অন্যায়! তোমার মত উপযুক্ত ভাই 
থাকৃতে বাজ্যটা তুলে দিলে কিন| একটা ডাকাতেব হাতে । বলি 

ছুনিয|য় ভাইঘের চেয়ে আপনর কে আছে? সেই ভাইকে এমন- 
ভবে বঞ্চিত করা_আরে ছে ! 

স্থদীবথ | শুরু তই নয দন্ধ, তা ছাড়া সিংহাসনে আমার 

একটা দ|বী আছে। 

গোলাম। দ।বী খাক|ই সম্ভব_:ভাইয়ের অপিক|রে ভাইযেরই 
দাবী থাকে। 

স্থধীবথ । সেজন্য ধলি শা বন্ধু! বলি, দদা এ মলভূমির 
সিংহাসন পেলেন কোথেকে? ভূতপূর্বা মললভূমাধিপতিকে পৃথিবী 
থেকে সবিষে সিংহ।সন অধিক।ব করুলেন কাব সাহামো? সে 

আমি বন্ধু-সে আমি। আব আমাকেই ফ|কি! ছুনিধয ধশ্ম 

নেই বন্ধু, ধম্ম নেই! 

গোলাম। আপশোস কি নাৎ! তুমি প্রস্তত হ৪ দোস্ত 
'অ|মিও প্রস্তত। ম|কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম__ভ|ইযেব নিরুদ্ধে 
ঈ|ডাতে তোথ|য় সাহায্য করবো না! এখন আব সে বাধা নেই 
এখন তুমি ধডাচ্ছে। তোমার ন্যাধ্য অধিকাবেব দাবী নিষে। তা 

ছড়া গৌড-অধিপতিও আদেশ দিযেছেন অবিলম্বে মন্রভূমি আক্রমণ 
কর্তে--পরে।য।ন|র সঙ্গে বিশ হ|জার সৈন্য পাঠিয়েছেন । তুমি 
আক্রমণ না করলেও আমি কর্তুম। 

(১০৭ ) 



বীর হাম্বীর [ চতুর্থ অঙ্ক । 

স্থধীরথ । তাহলে এসো বন্ধু। আজই রাত্রে আমরা দুজনে 
একসঙ্গে হানা দিই! তুমি তোমার সেনাদল নিয়ে যাও গড়- 
মান্দারণের পথে, আমি আক্রমণ করি কত_লুপুর-ছুর্গ ; মল্লভূমি জয় 
করতে হ'লে আগে এই ছুটা ঘটা দখল কর্তে হবে। 

গোলাম । আমি সর্বদাই প্রস্তুত দোস্ত! তবে হুছুরের পবো- 
য়ানার মন্মার্থ এই যে, সিংহাসন তোমাকে পাইয়ে দিলে তোমায় 
থাকৃতে হবে গোৌঁড়েব অধীনস্থ করদ রাজা হযয়ে। 

স্থধীরথ | করদ কেন, মিত্ররাজ্য বল! 
গোলাম। মিত্রতা তো আমার সঙ্গে দেস্ত! গোৌড়ের অধি- 

পতির সঙ্গে তো সে সম্বন্ধ নয! 

স্থধীরথ | যাকৃ--সেজন্ত আট্কাবে না। তুমি প্রস্তুত হও-- 

আজই রাত্রে বুঝলে বন্ধু-_-আজই রাত্রে 

রণলালের প্রবেশ । 

স্থধীরথ। কে তুমি? কি চাও? 
রণলাল। আমি মল্লরাজ-সেনাপতি রণলাল। 

স্ববীরথ। তোমার প্রয়োজন ? 

রণলল। এই পত্রপাঠেই সমস্ত অবগত হবেন । 

[ পত্র প্রদান ]. 

স্থধীরথ। [পত্র পাঠ করিয়া উহা পদতলে দলিত করিলেন । ] 

দ্য হাম্বীরকে জানিয়ে দিও, আমি তার আদেশ পালন করৃতে 
প্রস্তুত নই, কারণ এই কুশদ্বীপের স্বাধীন নরপতি আমি-_ কুশদ্বীপ 

মল্পভূমির অধীন নয়। 

রণলাল। জামাতার বিরুদ্ধে আপনি বিদ্রোহ করতে চান? 

(১০৮) 



প্রথম দৃশ্য | ] বীর হান্বীর 

স্থধীর। কে জামাতা? কার জামাতা? দাদা উন্মাদ হয়ে 

একটা হীন দক্থ্যর হম্তে কন্তা সম্প্রদ/ন করেছেন বলে তার সেই 

উন্মত্ততার খেয়ালটাকে সঙ্গত বলে মেনে নিতে হবে? না 

কখনো না! তোমার প্রত্ুকে গিয়ে বলো, একটা হীন দস্থ্যর সঙ্গে 
কুশদ্বীপ[ধিপতি স্থবথমল্লের কোন সম্বন্ধ নেই-__থাকৃতে পারে না!। 

রণলল। কিন্তু এই কুশদ্বীপ মল্লভূমির এলাকাতুক্ত আর 

আপনি মহার।জের অধীনস্থ একজন কর্মচ।রী- নগণ্য ছূর্গরক্ষক মাত্র ! 

সুধীর | একজন নগণ্য দূতের কাছে আমি কোন কৈফিয়ৎ 
দিতে প্রস্তুত নই। বান্তী নিষে এসোছলে, আমি তার উত্তর 

দিয়েছি; এখন যদি ভাল চাও, এ স্থান ত্যাগ কর। 

রণলাল। কি বল্বো, মৃহারাজের আদেশ-_বিদ্বোহী জেনেও 

মহার।জ হাম্বীর তার পৃজনীয় আত্মীয়ের প্রতি যাতে কোনরূপ 
অসঙ্গত আচরণ না করি, সে জন্য পুনঃ পুনঃ সাবধান কংরে 

দিষেছেন, নইলে এই নগণ্য বাঙ্তাবহের শক্তির একটুখানি পরিচয় 
দিযে যেতুম। 

[ প্রস্থান । 

গরোলাম। স্পন্ধা এই যুখকের যে তোমাকে শাসিয়ে যায় 

দোস্ত! 

স্থবীরথ। শাস্্রমতে দূত অবধ্য;ঃ তা ছাড়া ক্ষণিকের অতিথি 
ভুমি, একটা অশান্তির সৃষ্টি ক'রে তোমার অমধ্যাদ|! করতে পার্লুম 

না বন্ধু ! 
বটুকেশ্বর। আমার কিন্তু ভারি রাগ হচ্ছিল হুজুর! ইচ্ছে 

হচ্ছিল দিই গালে একখানা বিরাশী সিক্কের ওজনের চড় বসিয়ে, 
কিন্তু ধর্যয--ধৈর্যয ধর্লুম-_ 

€ ১০৯ ) 



বীর হান্বীর [ চতুর্থ অন্ক। 

গোলাম। বেশ করেছ খটুক মিঞা, ধের্ধ্যধারণ কর! একটা' 
মন্ত গুণ। 

বটুকেশ্বর। আজে হ্যা, তাই জানি বলেই এই ধৈর্যধারণ 

বিছ্েটা আয়ত্ত করে ফেলেছি; শয়নে ধৈর্য, স্বপনে ধেধ্য, রণে 

ধেধ্য, বনে ধৈধ্য-- 

স্থবীরথ । থাকৃ-_-থাক টুক, আব তে|মাষ তোমাব ধৈর্যের 

ফিরিস্তি দিতে হো না। 

[ সহসা তোপধ্বনি শোনা গেল । ] 

গোলাম। মল্লভূমে সহস। তোপধ্বনি কেন হলো বল্তে পাব 

দোস্ত? 

হথবীরথ। এ তো মল্পভূমিব তোপধ্বনি নয বন্ধু! মনে. ভুলে। 

যেন এই কুশহুর্গেব অতি সন্নিকটে । 

গোলাম । এই ছুগেব সন্নিকটে? তবে কি শক্রপক্ষ অতকিতে 

কুশছ্রগ আক্রমণ কবেছে? তাহ'লে আর মামি এক লহ্মাঁঃ 

অপেক্ষা করুতে পারবে! ন। দোস্ত! আমি ছাউনিতে চল্লুম, তুথি 

কথামত ক! কবো। 

[ প্রস্থ।ন। 

[ নেপথ্যে সৈম্ত-কোলাহল |] 

স্থবীব্থ। একি! ছুর্গেব বাইবে সৈম্-কোলাহল! তবে কি 

দহ্থ্য আমর উত্তরের অপেক্ষা না করেই দুর্গ আক্রমণ করেছে! 

কিন্ত আমার সৈন্তগণ? তার! কি বধ দেয় নি? বিশ্ব(সঘাতক-_ 

নেমকহারামের দল! এখন গুপ্রপথে পলায়ন ভিন্ন অন্য উপাষ 

নেই। দেখি-_ | 

[ প্রস্থানোছত ॥ 
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প্রথম দৃশ্ত | ] বীর হান্বীর 
বটুকেশ্বর। [ পথরোধ করিয়া দাড়াইয়া ] হুজুর ! 
স্থধীরথ । পথ ছাড়ো মুর্খ! 

[ বটুকেশ্বরকে ধাক্কা দিয়! বেগে প্রস্থান |. 

বটুকেশ্বর । ধের্যয-_ধর্যধারণ ক'রে সব সইতে হবে। 

রণলাল ও হাম্বীরের প্রবেশ । 

হাক্ধীর। দেখলে রণলাল, আঘার অনুমান সত্য কিনা? পাছে 

আমার পুজনীয় আত্মীঘ ব'লে বসেন যে আমিই আত্মীয়তার মূলে 
কুঠারাঘ।ত ক'বে কুশছুর্গ আক্রমণ করেছি, তাই পত্র দিয়ে তোমা 

পাঠিয়ে সেনাদল নিষে দুর্গ-সপিকটে অপেক্ষা কর্ছিলুম। কিন্ত 
সহকারী ছুর্গরক্ষকেব কথায় বিশ্বাস করতে পারি নি, আমাব সন্দেহ 
হযেছিল, ছুরগস্থ সৈম্তগণ বিনা খাধাধ আমাব নশ্যতা স্বীকাব করবে 

কি না? কিন্তু তোপর্ধযনিব ঘখন কোন প্রত্যুন্তর পেলুম না, তখন 
বুঝলুম সহক|রী ছুর্গবঙ্ষকেব কথা সত্য) তর সেনাদন আমদের 
দুর্গ্রবেশে বাধা দেবে না। কৈ রণল[ল, দুগ।ধিপতি সুবীবথমন্প কই ? 

বটুকেশ্বর । ও বাবা, এব। আখ|র কার।? ধৈধা__ 

হাহ্গীর। তুমি কে? 
রণল।ল। এ একজন উর বিল|সের সঙ্গী মাত্র। ওহে, তোমাদের 

কুশদ্বীপ-অধিপতি মেই স্ুবধীবগমন্ল কে।থায? 

বটুকেশ্বর । অন্যায়_হুজুর, ভষানক অন্ত।য়_ 

রণল৷ল। অন্যায় কিসে? 

বটুকেশ্বর। আজ্ধে তার,_তিনি সরে পড়লেন ল্যাজটীকে ছেঁটে 
বাদ দিয়ে! অনুমতি দিন, কুগুলী পাকাই-- 

হাম্বীর। পালিয়েছে? যাক্ৃ--আমাদের বর্তমান অভিযান তা 
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হ'লে এইখানেই শেষ। তাহলে এসো রণলাল, সহকারীর হাতে 
দুর্গের ভার ছেড়ে দ্বিষে আমরা রাজধানীতে রওনা হই। 

রণলাল ॥ একে বন্দী করুবো? 

হান্বীর। একটা মৃষিক বন্দী করে কি লাভ হবে রণলাল? 

বটুকেশ্বর। ঠিক কথা! তাও মুষিক নয় হুজুর-মুষিকের ল্য/জ; 
মৃষিক মশায গর্তে ঢুকেছেন। 

হাস্বীর। যাও !-না, আমাদের সঙ্গে এসো-_ 

বটুকেশ্বর। যে আজ্ঞে! 
হান্ীর। এসো রণলাল! 

[ সকলের প্রস্থান । 

ছিতীয় দৃশ্য । 

বন-বিষুপুর-_ নগরতোরণ। 

অপর্ণা ও চন্দন কথোপকথন করিতেছিল। 

অপর্ণা। আমি তোরই অপেক্ষা! কর্ছিলুম চন্দন! 

চন্দন । এই রাত্রে নগরতোরণে তুমি একলাটি আমার জন্যে 

অপেক্ষা ক'রে আছে! দিদি? খুব সাহস তো ভোমার? 

অপর্ণা । ভুলে যাচ্ছিস্ কেন চন্দন, ক্ষত্রিয়রক্তে যে আমার জন্ম ! 

যাক-এখন কি দেখে এলি, তাই বল্! 

( ১১২ ) 
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চন্দন। আমার ঘোড়[ট!| যেন দিদি, পক্ষির/জ--চোখের নিমিষে 

আমায় যেন হাওয়ায় উড়িযে নিয়ে গেল! গিয়ে দেখ্লুম গোলাম 
মহম্মদ তার ছাউনি তুলে দিযে গেছে। তার কোন নিদর্শন না 
পেয়ে আমি চাকদহের পথে এগিয়ে গেলুম--চস্ষ-কর্ণের বিবার্দভঞ্চন 

হ'লো নৃতন ছাউনি দেখে! তাবুর পর তাবু--প্রায় আধ ক্রোশ 

জুড়ে! কাতারে কাত।রে সেন।! মনে হ'লে, এখনই যেন তারা 

ঝ'।পিয়ে পড়বে পন্গপালেব মত! কি হবে দিদি? 

অপর্ণা । তাইতো! মহারাজ সসৈন্তে গেছেন বিদ্রোহী পিতাকে 
দমন ক'রে কুশছর্গ দখল কর্তে-সেন|পতি রণন|লও তার সঙ্গে 

গেছেন, এই ম্থযোগে শক্রদল যদি মল্লভূমির উপর ঝ'পিষে পড়ে, 
তহলে? | কিয়ৎক্ষণ চিন্ত। করিয়! ] চন্দন ! 

চন্দন। দিদি! কি ভাবছে। দিদি? 

অপর্ণ|। নাআর ভাণখাব অবসর নেই চন্দন! আমাদের 

এখনই যেতে হবে। তোর ঘোড়। তৈরী? 

চন্দন। আমার ঘোড়া সর্বদাই তৈরী থাকে দিদি! কোথায় 

ম।বে দিদি? 

অপর্ণণ। ভাবছি, বাধে! কতলুপুর-ছুর্গে। সে দুর্গের সংস্থার 

এখনও শেষ হয নি, এ সংবদ মহারাজের মুখেই শুনেছি। তা 

ছাড়া নাম মাত্র কযষেকজন রক্ষী ভিন্ন সেখানকার সমস্ত সৈন্তই 

মহারাজের সঙ্গে গেছে। দুর্গ এখন অবক্ষিত বল্লেই হয়। 
এ অনণস্থ।য় সে ছুর্গ অধিকার কর। শকত্রর পক্ষে সহজসাধ্য। 

এই কত.লুগুর ছূর্গ শক্রর কর/য়ত্ত হ'লে মল্লভূমি রক্ষা করা স্থদূর- 
পরাহত হ'য়ে দীড়াবে। বুঝেছিন্ চন্দন! চল্ আমরা যাত্র! 

করি-- 
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চন্দন । কিন্তু তুমি একা কি কর্বে দিদি? শক্রসৈন্ত যে, 
অগণিত ! 

অপর্ণ।। কেন, তুই আমার সঙ্গী? 
চন্দন। একটা ক্ষুদ্র বালক আব একটা বালিকা এতবড় 

একটা বিরাট বাহিনীর গতিরোধ করবে? হাসালে দিদি, হাসালে ! 
অপর্ণা। হাসি নয় ভাই! কজেই দেখিয়ে দেবো এই ক্ষুত্রবুদ্ধি 

ছুটি বালক-বালিকার ছারা অসম্ভব সম্ভব হতে পাবে। হ্যা 
তুই বাকদ বহতে পারুবি তো? 

চন্দন। খুব পার্বো। আর তুমি? 
অপর্ণা। আমি কামান দাগবো। 

চন্দন ৷ পার্বে? 

অপর্ণা । দাদার কাছে শেখা! বিষ্েটা দেখি না কাজে লাগাতে 

পারি কি না! 

চন্দন । তুমি এসব কখন খেখো দিদি? 

অপর্ণ। আমার আর কাজ কি ভাই? রাজসংসাবে থেকে 

বিলাস-ব)সনে সময় কাট|নে।র চেষে ছুটে। শিগ্যে শেখ। ভাল 

নয় কি? 
চন্দন। আমায কিন্তু কেউ কিছুই শেখায না। 

অপর্ণা। আমাকেই কি শেখাতে চেয়েছিলেন? দাদা গে[লন্দাজ 

সৈগ্তাধ্যক্ষের কাছে যখনই যান, আমিও তার সঙ্গে যাই। কৌতুল- 
পরায়ণা বালিকার কৌতুহল মেটাতেই হবে, কাজেই আমার 
বেখবার পথে কোন বাধা পড়ে নি। কথায় কথায় অনেক দেরী 

হয়ে গেল । আয়--চ'লে আফ্-- 

[ উভয়ের প্রস্থান । 
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বটুকেশ্বরের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে অপর 
দিক দিয়! রণলালের প্রবেশ । 

রণলাল। ঠিক বল্ছো, তুমি স্বকর্ণে এ সংবাদ শুনেছো? 
বটুকেশ্বর। আমি তো সেইখানেই ছিলুম,_-ওদের পরামর্শ আমি 

নিজের কানে শুনেছি। 

রণলাল। মিথ্যা বল্লে বা প্রতারণা করলে তার শাস্তি কি 

জানো? শাস্তি প্রাণদণ্ড! যেমন তেমন ভাবে প্রাণদণ্ড নয়, 

আমি তোমাধ তত্ত তৈলকটাহে নিক্ষেপ ক'রে তোমায় জীবন্ত 

দগ্ধ কর্বো। 
বটুকে্ব। আমি একটি কথাও মিথ্যে বলি নি হুর! তীরা 

স্থির করেছেন__খাসাহে সসৈন্ে যাবেন গড় মান্দাবণের পথে, আর 

আমার হুছুব কতলুপুব-দুর্গ আক্রমণ কর্নেন সেনাদল নিষে নিজেই । 
বণল।ল। কিন্তু কুশছুর্গাধিপতি স্থ্ধীরথ যে একাকী পালিষেছে 

বল্লে? 

বটুকেশ্বব। ছুর্গদ্বারে সৈন্তকোলাহল শুনে তিনি উপায়াস্তর না 
দেখে গুপ্তপথ দিযে প|লিয়েছেন। 

রণলাল। সম্ভবতঃ গোলাম মৃহম্মদেরই শরণাপন্ন হয়েছেন? 

বটুকেশখ্বব। তাই অন্ুমন হয হুজুর ! 

রণলাল। তাহ'লে তাদের পরামর্শ মত কাজ হবে ব'লে মনে 

হয় না। অথচ মহারাজ গেলেন সসৈন্তে গড় মান্দারণের পথে 

উদ্দেন্ত উভয় দলকে বাধা নেওয়া! চাকদহের সন্নিকটে-_মধ্যপথে, 

কিন্তু ঘটনান্সোত এখন ভিন্নমুখী। গোলাম মহম্মদ যর্দি কত.লুপুর- 

দুর্গ আক্রমণ করে, তাহলে মে বিনা বাধায় সেই অসংস্কৃত 
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অবক্ষিত ছুর্গ অনায়াসেই অধিকার করুতে সক্ষম হবে,ফলে মল্ল- 

ভূমির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে! ত| হবে না--তা হ'তে দেবো না। 

গোলন্দাজ সেনানায়কের উপর রাজধানী রক্ষার ভার-_পুরীরক্ষার 

ব্বতন্ত্র ব্যবস্থাব কোন প্রযোজন নেই; আমি দ্রুতগামী অশ্ব আবোহ্ণ 
ক'রে এখনই যাবো কতলুপুর ছূর্গে। তারপর--তার পরের ভাবনা 
তারপর! এসো বটুক আমার সঙ্গে; তোম|ঘ উপস্থিত থাকৃতে 

হবে পুবীরক্ষীর নজববন্দী হয়ে কতলুপুব হ'তে আমি প্রত্যাগমন 

না করা পধ্যন্ত! বুঝেছ? 
বটুকেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ -পেধ্য ! সে ধৈর্যধারণের শক্তি আমার 

আছে-__ 

[ উভযেব প্রস্থান । 

তৃতীয় দৃশ্য । 

কত লুপুর- হুর্গ-সন্মুখ । 

[ দুর্গার কদ্ধ ছিল, ছুর্গপ্রাকার হইতে মুহুমুহঃ তেপধ্বনি 

হইতেছিল, অদূরে সৈন্-কে।লাহল ও আহতের 
আত্ঁন।দ দিগন্ত মুখরিত করিতেছিল । ] 

বেগে হৃধীরথমল্লের প্রবেশ । 

স্থবীরথ । তাইতো, একি বিপত্তি! এই শুন্লুম কতলুপুর 
ছুগগের সংস্কার এখনও শেষ হয় নি-ছূর্গ অরক্ষিত, অথচ দুর্গ- 
হ'তে মুহুমুছঃ কামান দাগছে কে? বন্ধুর দেওয়া সেনাদলের 
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অর্ধেক ধ্বংস হয়ে গেল, অধ্ধেক ভীত ভ্রস্ত আহত হযে ছত্রভঙ্গ 
হয়ে পলাষন করলে! একা আমি অগ্নিবর্ধী কামানের মুখে কেমন 
ক'রে দীড়াবেো!? পরাজযের কলঙ্ককালিমা মেখে বন্ধুর কাছে 

ফিরে য|বধোই ধা কেমন ক'রে? কি কবি? কি কবি? এসেই 

কামান-গঞ্জন! এ আবার! অগ্নিবর্ষী কামানগঞ্জন ঠিক সমভাঁবেই 
চলেছে । তুবাশা-_-এই দুর্ভেগ্য ছুর্গজয নিতান্ত ছুরাশা! একি, অকন্মাৎ 
কামানগঞ্জন স্তব্ধ হলো কেন? ল|রুদ ফুবিষে' গেল, না শত্রু 

পালিয়েছে ধেখে গোলন্দজ তোপদাগ| বন্ধ ক'রে দিলে? সেনা- 

দলকে ফিরিয়ে আন্তে পারূলে হযতো-_নান।, তারা আর 

ফিরবে না। দ্র্গজযেব আশা নেই ! 

ছুর্গের গুপ্তদ্বার দিয়। সর্বাঙ্গে বারুদমাখ। অবস্থায় 
অপর্ণা ও চন্দন বাহিরে আসিল । 

অপর্ণা। এখনএ কি দুর্গজযেব আশা কর সৈনিক? 

স্থধীরথ | কে তোবা? সর্ব|জে বারুদ মেখে জীবন্ত প্রেতের 

মত দুর্গ থেকে বেরিষে এলি? 

অপর্ণা। কে তুমি” বাবা? তুমি এসেছিলে দুর্গ কর্তে? 
আর কেন পড়িয়ে? রাজদ্রোহিতাব ছাপ সব্বাঙ্গে মেখে বন্ধুর 

সঙ্গে যডফুল কবে যে আশ।য এসেছিলে, মে আশা যখন পুর্ণ 

হলে! না, তখন আর কেন? পর|জযষের কালি মেখে এইবার 

ফিরে যাও তোমার শুভানুধ্যয়ী বন্ধুব কাছে-পবিস্তাবে বর্ণনা! 

ক'রো পিতা-পুত্রীর বিরাট সংগ্রাম-কাহিনী ! পুরস্কার পাবে 
আশাতীত পুরস্কার পাবে। 

মৃধীরথ। অপর্ণা_-তুই? পিতৃদ্রোহিণি! তোর এই কাজ? 
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বাঁর ছান্বীর [ চতুর্থ অঙ্ক। 

অপর্ণা। এ তো পিতৃপ্রোহিতা নয় বাবা, এ কর্তব্যপালন। 

সথধীর | 

অপর্ণা । 

সথধীরথ। 

কর্তব্যপালন? পিতৃবক্ষে 

অস্ত্রঘাত--কর্তব্যপালন ! 

যাহাব কপাষ ধবাবক্ষে লইলি জনম, 

সেই পিতা--জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা 

শাস্ত্রে যারে কয়, বিরুদ্ধে তাহ।র 

অবহেলে তুলিলি বিদ্রেহ-খড়গ ? 

ধিদ্রেহ? বিদ্রোহ কাহারে বল তুমি? 
পিতৃভক্ত তনযা বলিয়া 

যা সহেছি আমি, 

জগতের অন্ত কোন তনয-তনয়া 

সহিত ন৷ এত অত্যাচার ! 

শুধু পিতার কল্যাণ হেতু 

কলঙ্ক নিন্দার ভয় করি পরিহার 

গিয়েছিহ্থ অজ্ঞ/ত বন্ধুর পাশে, 

যার ফলে হইয়াছি গৃহহার! ! 

বিনা অপরাধে 

তুলিয়া দিয়াছ শিরে কলঙ্ক-পশরা, 
তাও সহিয়াছি শুধু তোম।রি কারণ !- 

তবু কর মোরে অপরাধী? 
শতব।র-_সহম্র সহম্রবার 

উচ্চকে জগতসমক্ষে 

বলিব, ন।গিনী তুই-_- 

দংশন করিয়া বুকে 
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ৃতীয় দৃশ্য | ] 

মপর্ণ। | 

স্থদীরথ | 

বীর হান্ীর 

দিয়েছিস ভাল প্রতিদান 

অপত্যন্সেহের ! 

ভুল_ আগাগোড়া করিয়াছ ভুল, 

তাই অনুতপ্ত আজি 

গ্লানিময় হীন পরাজযে ! 

যাব সর্বন।শ করিতে সাধন 

কবেছিলে এত আয়োজন, 
সেই দিয়েছিল অসমযে 

আশ্রয় আমারে, 

তাই এই বণ 
আশযদাত|র প্রাতি কর্তব্যপালন । 

কৃতজ্ঞতাখণে বদ্ধ আমি, 

অরুতজ্ঞ কু না হইব? 

যদি হয প্রয়েজন, 

অবহেলে দিব উপকাবী খন্ধু হেতু 

প্রাণ বিসজ্জন | 

তবে তাই দে রাক্ষসি! 

বধ করি নিজহাতে তোবে 

সর'ই পথের কাটা! 

চনন। যদি ভাল চাও তো এগিও না বল্ছি! 

সথবীরথ। তবে রে অপোগণ্ড, আগে তুই মর্_[ আক্রমপোস্ঠত 1 

বেগে রণলালের প্রবেশ। 

রণলাল। রাজদ্রোহি সয়তান! এইবার তোমায় আয়ত্তে পেয়েছি! 
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ঘীয় হান্বীর [ চতুর্থ অঙ্ক ? 

হুধীরথ | হীন দস্তা! মরণের পাখা! উঠেছে তোর! 
[ উভয়ের যুদ্ধ; স্থধীরথ পব|জিত হইলে বণলাল 

তাহাকে শৃঙ্খলিত করিল । ] 

রণলাল। তুমি যদি খল অপর্ণা, তোমার পিতাকে মুক্তি দিতে 
পাৰি। 

অপর্ণা। র|জ্দেহীর বিচার করবেন মহার।জ ন্বয়ং তুমি 

আমি মুক্তি দেবো কোন্ অবিকারে রণল|ল ? 

বেগে হাহ্বীরের প্রবেশ । 

হাম্বীর। যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে রণলাল! শক্রসৈন্ত। 

বিধ্বন্ত-_বিত]ডিত-_ ছত্রভঙ্গ । 
রণলাল। যুদ্ধে জয হযেছে » তাহলে গডমান্দাবণ বিপদমুক্ত ? 

হান্বীর । সম্পূর্ণ। নবাব-সেনাপতি গোল[ম মহম্মদ দশ সহশ্র 
সৈ্ নিষে গড়মান্দারণেব পথে আমাদের আক্রমণ করেছিল, যুদ্ধে 
অর্ধেক সৈন্য হারিষে সে এখন মুশিদাবাদেব দিকে পলায়ন 
করেছে। 

রণলাল। জধষ মা মৃন্ময়ী দেবী! 
হাম্বীর । রণক্ষেত্র হ'তে নবমুণ্ডেব মাল! গেঁথে এনেছি রণলল ! 

এসো মৃন্ময়ী দেবীর গল|য পরিয়ে দেবে এসো-_ 

স্ধীর। [অর্ধন্থগত ] কি বীভৎস আচরণ! 
হাঙ্বীর। এ আবার কে? 

রণলাল। কুশহ্র্গাধিপতি সুধীরথমল্প | ইনিও কম যান না, 
প্রায় বিশ হাজার সেনা নিয়ে এই কত্লুপুর-ছূর্গ আক্রমণ করতে 
এসেছিলেন, ভেবেছিলেন ছুর্গ অরক্ষিত--বিন| বাধায় অধিকার কর্বেন। 
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তৃতীয় দৃশ্ত । | বীর হাম্বীর 

হাম্থীর। অন্থমান মিথ্য/। নয় রণলাল! কতলুপুর-দুর্গ সম্পূর্ণ 
অরক্ষিত ছিল। 

রণলাল। এমন সুরক্ষিত হুর আপনার আর একটিও ছিল 

না মহারাজ ! 

হাম্বীর। এর অর্থ কি রণলাল? 

রণলাল। স্থবীরথমল্ের বিশ সহস্র সুশিক্ষিত ছুদ্ধর্ন মেনর আক্র ণ 

থেকে দুর্গ রক্ষা কবেছেন আমাদেব অপণা দেবী আর এই 

বানক চন্দন । 

হম্বীর। অপণা ? 

রণলাল। হ্যা মহারাজ, অপণা। বালক ৮ন্দন বারুদ এনে 

জুগিয়েছে, আর অপণা দেবী মুহুমুহঃ কাম|ন দেগে শত্রুদল বিধ্বস্ত 
--বিতাঁড়িত করেছেন। 

হাম্বীর। অপর্ণা! তুমি কামানদগ! শিখলে কেমন কবে? 
অপর্ণা। কেন দাদ|, তুমিই তে। আমাধ সঙ্গে করে নিয়ে 

যেতে গোলপা]জ সেনানাযকের কাছে! এরই মব্যে ভূলে গেলে 

বুঝি? 
হাম্বীর। আমি মনে কর্তুম সে তোযার ছেলেখেল।! কিন্ত 

এত বুদ্ধিমতী তুমি অপর্ণা? তুমি আজ আমাব মলঙুমিকে 
বাচিয়েছ, তোমাব খণ আমি কখনে। শুধতে পারবো না। বদ্দি 

দিন পাই 

রণলাল। বন্দীর প্রতি কি আদেশ হয় মহারাজ? 

হাম্বীর। রাজদ্রোহী . বিশ্বাসঘ।তককে কুকুরের মত হত্যা কর! 
সুধীর । আমায় কুকুরের মত হত্যা! করবে? 

হাহ্বীর। হ্যা- এখনই--এই দণ্ডে। 
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নবীর হাম্থীর [ চতুর্থ অঙ্ক । 

স্থধীরথ । অপর্ণা! মা! আমি তোর পিতা -শত অপরাধে 
অপরাধী হ্*লেও তোর জন্মদাতা পিতা--আমি নতজানু হয়ে তোর 

কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছি--আমায় রক্ষা কর্-.আমায় বাচতে দে। 

অপর্ণা। আমি নতজান্ন হ'য়ে মহারাজের কাছে ভিক্ষা চাইছি, 

এবারকার মত আমার পিতাকে মার্জনা করুন-_ত্াকে বাঁচতে 
'দিন-- 

হাম্বীর। এর জন্য এত কাকুতি কেন ধোন? তোমায় অদেষ 

আমার কিছুই নেই। রণলাল! বন্দীকে শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে দাও । 

[ রণলাল স্ুধীরথের শ্রঙ্খল খুলিয়া দিল, স্ুধীরথ চলিয়া! গেল।]ু 
হাম্বীর। তোমাকেও কিছু পুবস্বার না দিয়ে পার্ছি না রণলাল! 

অবলঙ্বনহীন। আমার এই স্সেহের বোন্টাকে তোমার হাতে ঈপে 
দিলুম-আজ এর সমন্ত্ ভার তোমার উপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত 

হালুম। চন্দন! চুপ ক'রে দাড়িয়ে কেন? চল্, ঘটা করে 
সুন্ময়ী দেবীর পূজা করতে হবে; আর কি কর্তে হ্বে জানিস্্? 
একট বোনের বিয়ে-ছুই ভাই মিলে দেদার উৎসবের আযোজন-_ 

ঘুঝলি? 

চন্দন। হু । 

[ সকলের প্রস্থান । 
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কলতাণী । 

চতুর্থ দৃশ্য । 

ম্বন্ময়ীদেবীর মন্দিব | 

কল্যাণী পূজ। করিতেছিল । 

সর্ববমঙ্গলম্্গল্যে শিবে সর্ববার্থসধিকে । 

শরণ্যে ত্র্যস্বকে গৌরি নারায়ণি নমহস্তরতে ॥ 

জগৎ-জননি মাগো মঙ্গল! অভয়ে ! 

চাহ ফিরে ককণাঁনযনে 

চরণ-আশ্রিতা ছুংখিনী তনয়া পানে । 

জানি মাগে।! ন্বত্রিয়নন্দিনী 

হাসিমুখে পাঠাষ স্বামীরে 

রণস।জে স্বকরে সা্জাষে মহ।ন্ আহবে--" 

জনি সব, জেনে শুনে তবু 

হিয়। ন। বধিতে পারি ! 
মৃত্যু ল'যষে খেলা যথা, 

সেখ।য গিযাছে স্বামী নারীর সম্বল-_- 

জীবন মরণে গতি একান্ত সতীর ! 

স্মরি তাই, থেকে থেকে কেদে ওঠে প্রাণ- 

আপনা হারায়ে ফেলি! 

দয়া কর-_দয়া কর দয়াময়ি! 
সগৌরবে জিনি রণ আসে যেন ফিরে 
হাসিমুখে স্বামী মোর করুণায় তোর ! 
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বীর হান্ধীর [ চতুর্থ অঙ্ক । 

গীতক্টে যোগময়ের প্রবেশ 

যোগময় ।-- 

গীত। 

মিছে ভাবনা ভেবে ভেবে, ম! তুই কেন পাগলপার! ? 

যার ভাবনা! সেই ভান্বে, স যে ভাবমযী তারা ॥ 

জগৎ প্রসব করে সে যে জগৎ পানে চেয়ে, 

কোথায় হাসে কোথায় কাদে তার অবুঝ ছেলে মেয়ে, 

তাদের ভাবনা ভেবে সারা, জগন্ম তা ভবদারা, 

তাইতো দেখি পাগলিনী বিবদন! বৃত্যপর ॥ 

স্বভাবে যে অন্পূর্ণা অন্ন যোগাষ আপামরে, 

সে ভাবের অভাবেতে রক্তমুখা শবোপরে,__ 

রক্তখাগী রক্ত নিয়ে, খেলে গে! রাক্ষদী মেয়ে, 

আবার বরাভয় দিতে যে মা ব্র্গম্রী সারাৎসারা ॥ 

[ প্রস্থান 

কল্যাণী। মা! মা! দয়া কব-দয! কর! 

ছদ্মবেশে স্বধীরথের জনৈক অন্ুচরের প্রবেশ । 

অন্ুচর। আর মিছে কাদ্ছে! মা! ঠাকুর দেবতা কি আব 

আছে-এ যে ঘোর কলি! 

কল্যাণী। কে তুমি? কি বল্ছে৷? 
অনুচর। আমি একজন সামান্ত ব্যক্তি, আমার আর পরিচষ 

কি দেবো মা-আর দিলেই বা চিন্তে পার্ধেন কি? তবে 
মোটামুটি বল্তে গেলে বল্তে হয়, মহারাজ হাহ্বীরেব আমি একজন 
সামান্ত দেহরক্ষী । 
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চতুর্থ দৃশ্ঠ বীর হান্ীর 
কল্াযাণী। তুমি কি বল্ছিলে? 

অন্থচব। বল্ছিলুঘ ঘের কলি কি না-ঠাকুর দেবতা নেই, 
আর থাকলেও তাদের কোন শক্তি নেই! গোগ্রাসে নৈবিগ্ি 
খাচ্ছেন আর বসে আছেন জডভরত হঃয়ে। 

কল্যাণী । এ কথার তাৎ্পর্য্য ? 

অনুচর। তাৎপর্য আর কি? এই আপনি ঘটা ক'রে পুজো 

কর্ছেন_-মা “মা” ব'লে ডাকৃছেন_চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন 

কি না, তাই বল্লুম। ঠাকুব দেশতা যদি থাকৃতো, তাহ'লে তারা! 
এ ডাক শুন্তো। | 

কল্যাণী। আমি তো|ম|ব কথাব অর্থ বুঝতে পারুছি নে-_কেন 

তুমি একথা বল্ছো৷ ? 
অনুচব। কেন বল্ছি? খল্ধার প্রযোজন হয়েছে তাই বল্ছি, 

নইলে আজ এমন সময় আপনার কাছে ছুটে অ|স্বো কেন? 
কল্যাণী। হেেয়েলী রাখ; সত্য কবে বল, আমার স্বামীর 

সংবাদ কি? তিনি কুশলে আছেন তো? 
অন্গচর। সেই কথাই বল্তে তে! এসেছি মা! 

কল্যাণী। কি বল্তে এসেছ? বধল--শীদ্ব ধণ, আমায় আর 
উৎকগ্ঠায রেখো না-বল। 

অন্চর। কি আর বল্ধো মা মহারাজ বীর হাম্বীর-_ 

কল্যাণী। বল--বল, তাব কি হয়েছে? তিনি কিশক্রহস্তে বন্দী ? 

বল ত্বর।! শক্রকরে বন্দী যদি তিনি, 

আমি ক্ষত্রিষ'ণী-বীরের অঙ্গনা, 

রণসাজে সাজিয়া এখনি যাবো রণাঙ্গণে 

উদ্ধারিতে শ্বামীরে আমার ! 
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বার ছান্বীর [ চতুর্থ অঙ্ক ॥ 

তুচ্ছ সে অরাতি-_- 

ক্ষুদ্ধ পিপীলিকা সম 
উঠিয়াছে মরণের পাখা! 
ছলে বা কৌশলে 

পশুরাজে ফেলি আনায-মাঝারে 

দেখয বীবস্ব-দস্ত! 

সে দন্ত তাহাব অচিরে করিব চু, 

দেখিণে জগৎ 

কত শক্তি ধরে ক্ষত্রিষ-রমণী | 

'অন্চর । তা যদি হ'তো, তাহলে কি আশি এমন আকুল হ'য়ে 

ছুটে আস্তুম মা? 
কল্যাণী। তবে? তবে কি তিশি-- 

অনুচর। আপনার অন্থমান খিথ্যা নয মা! অযুত হস্তীর বলে 

অরাতি-সৈন্তদল দলিত মখিত ক'রে মহারাজ বিছয়-গৌরবে রাজ- 

ধানীতে ফিরে আসছিলেন, কিন্ত দুঙ।গ্য এই মন্রভুমির- তাই পথে 

আম্তে আস্তে লুক্কাধিত গুপৃশক্রর বিষদিগ্গ তীর কোথা হতে এসে 

অকস্মাৎ তাব বীর-হদয বিদ্ধ করলে! ছিন্নমূল তরুর স্তাষ বীরশেষ্ঠ 

মহারাজ হান্বীর অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে তৃপৃষ্ঠে ঢ'লে পড়লেন। অশ্কুলিসন্কেতে 
অ|মায় আহ্বান ক'রে বল্লেন, িন্ধু! আমার আন্তমের অন্রোধ 

রাখ--অবিলম্বে অভাগিনী কল্য।ণীকে আমার কথা জানিয়ে বল, 

মরণের আগে মে যেন একটিবার একটি মুহুর্তের জন্য আমায দেখা 
দেয়__নইলে আর তো দেখতে পাবো না ভাই !” মুহূর্তমাত্র কালক্ষয 

না ক'রে আমি আপন|র কাছে ছুটে এসেছি মা এই নিদারুণ দুঃসংবাদ 

বহন করে! এখন আপনার কর্তব্য আপনার হাতে। 
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চতুর্থ দৃশ্য । ] বীর ছান্ীর 

কল্যাণী। কর্তব্য কি আর ভাবতে হবে সৈনিক? তুমি আমায়, 
অবিলম্বে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে চল। 

অন্থচর। আম্মন দেবি, আমার সঙ্গে-_[ উভয়ের গ্রস্থানোষ্চোগ ] 

রঞ্জনের প্রবেশ । 

বঞ্জন। একি, কোথায় চলেছ ম|? [.অনুচরের প্রতি] কে 
তুমি? | 

কল্য।ণী। আমর ে সর্বনাশ হয়েছে, রপ্তন! আমি চলেছি 

আমার স্বামীর কাছে--ত|র সঙ্গে শেষ দেখা কর্তে ! 
রপ্তন। শেষ দেখা করুতে? কি বল্ছো মা, তোমার কথা 

তো আমি কিছুই বুঝতে পার্ছি নে! 
কল্যাণী। তুমি জানো না- কেমন ক'রেই বা জানবে? রাজ- 

পুবী রক্ষার ভার তোমার উপর দিয়ে তিনি গেলেন যুদ্ধে, এইটুকুই 
তুমি জানো, এব অধিক তে কিছুই জানো না? শত্রর গুপ্ত 
আঘাতে তিনি মৃত্যুশয্যায়-_অস্তিম সাক্ষাতের ভন্ত তিনি আমাষ' 

অহ্বান কবেছেন। 

রঞ্ধন। মিথ্যাকথা! তিনি শক্র জয় ক'রে বিজয়-গৌরবে রাজ- 
ধানীতে ফিরে আম্ছেন। 

কল্য।ণী। জানি; কিন্তু তুমি বোধ হয় জানে! না রঞ্ন, তার 

গ্রত্যাগমনপথেই এই সর্দন।শ হয়েছে ! 

রঞ্জন । ম্থ্যাকখা ) এই সংবাদ বহন করে এনেছে বোধ হয. 

তুমি? [অন্থচরের কদেশ চাপিয়া ধরিয়া] মিথ্যাবাদি সয়তান! 
বল্ তুই কে? 

অন্থচর। আমি--আমি- রাজার দেহরক্সী_- 
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বীর হান্থীর [ চতুর্থ অঙ্ক । 

রঞ্তন। মিথ্যাকথা! রঞ্ধনের চোখে ধুলে! দিবি সয়তান? তুই 
নিশ্চয়ই সেই স্থধীরথমল্লের পদলেহী কুন্ধুর! আজ তোর একদিন কি 

আমর একদিন-- 

[ সহসা একটা তীর আসিষ| রঞ্চনেব বাহুতে বিদ্ধ হইল, রঞ্ন 
একট। আর্তনাদ করিষ| সেইখ|নে নসিষা পড়িল, অন্ুচর 

মুক্তিলাভ করিধা কল্য।ণীর শিকট গিয়া বলিল-- ] 
অনুচর | দাঁভিষে রইলেন যে-_মাস্থুন। 

কল্যাণী । মিখ্যাবার্দি প্রবঞ্চক ! দূব হও এখান থেকে-_ 
অন্চর। দূর হবো ব'লে আসি নি। ভালয ভালয না গেলে 

আমি বলপ্রয়োগ করুতে বাধ্য হবো-হুখা সাহেবের জন্য নজরানা 
সংগ্রহ করতে এসে রিক্ত ফিববে। না। তোমাৰ রক্ষকের অবস্থা 
দেখে এটা বোধ হয় বুঝতে পারৃছো, আমি এতবড় একটা কাজে 

একলা আসি নি? 

রঞ্জন । বেইমান কুকুর! 92, অসহা যন্ত্রণ। মা__অসহা যন্ত্রণা! 

তনু--তবু রঞ্চন এখনে। মরে নি! মর্বার আগে এঈ কুকুরটাকে 

শেব ক'রে ভবে মর্ণোনা অন্চবকে আক্রমণ, কিন্তু 'গ্ুণল রক্তপাতে 

অবসন্নতা হেতু তাহাকে আঘ।ত কবিতে অপারগ হইঘা পুনর।য় 
ভূপতিত হইল ।] ওঃ, পাবলুম না মাঁ_পারলুম* না! রঞ্জনের 

ডান হত গেছে, ব। হাতে কি করুণে সেকি করণে সে? এর 

চেয়ে যে মরা ভাল ছিল! ছুষমন সধতান! তুই আমাধ মৃত্যু 

দে-_আমায মৃত্যু দে! 

অন্ুচব। নীরব কেন, উত্তর দাও! অম্নি অম্নি যাখেন! 

বলপ্রয়োগের প্রযে'জন হবে ? 

কল্যাণী। তুই দূর হ পিশাচ! 
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চতুর্থ দৃহা | | বীর হান্বীর 

অন্গচর। আমাকে অত সোজা লোক ভেবো না সোনার 

চাদ ! 

হান্বীর ও চন্দনের প্রবেশ। 

হাম্বীর। হাম্বীরকেই বুঝি খুব সে।জ। ভেবেছিস্ রে সয়তান? 
কল্যাণী। এযাতুমি এসেছ? 
হাস্বীর। ঈশ্বরের করপায় ঠিক সময়েই এসেছি কল্যাণি! তুমি 

সুখে কিছু না বল্লেও আমি সব বুঝেছি । চন্দন! একে শৃঙ্খলিত 

কর! [চন্দনের তথাকরণ] একে কুকুর দিয়ে খাওয়াবি-_-কদাচারী 
দুর্বৃত্ত নরপশ্ুর এই শাস্তি! 

অন্চর। মহারাঙ! আমাষ মাঞ্জনা করুন! তুচ্ছ অর্থলোভে 

আমি মানুষ হ'য়ে পশুর অপম, তাই এ মহাপ।প করতে অগ্রসর 

হযেছিলুম। আমার চোথ খুলেছে! অজ হ'তে ভিক্ষা ক'রে 
খাবো, তবু এমন সফতানেব চাকৃ্ি আব করবো না। 

হা্বীর । মাজ্জন|।! ভাঃ--ভ!: ভাঁঃ! 

অন্থচর। মহাবণি! মা! আম।য মাজ্জনা করুন-_[ নতজানু 

হইল। ] 
কল্যাণী। একটা ক্ষুদ্র মুধিককে মেরে বীব হাম্বীবের পৌরুষ 

বাড়বে না কখনো। একে মাজ্জনা ককন মহার|জ! 
হাম্বীব। ভূলে যাচ্ছো কল্যাণি সে কি করতে অগ্রসর 

হয়েছিল? 
কল্য|ণী। মহাপাপীকে মাজ্জন। করাই তে. জগতে তে ধর্ম স্বামি! 
হাম্বীর। চন্দন! এর শৃঙ্খল খুলে দাও । যা নরপশু! এ 

মল্লভূমিতে আর কখনে! মুখ দেখাস্ নি। 
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বীর ছাম্বীর [ চতুর্থ অঙ্ক ।. 

অনুচর। মহান দেবতা! আমি মুক্তি চাই না_ আমায় 
শ।ত্তি দিন-_ 

হাম্বীর ৷ শান্তি? হাঃ-হাঃ- হাঃ! নরাধম! এই মুক্তিই তোর 
শান্তি! এসো কল্যাণি। চন্দন! রঞ্জনকে নিয়ে আয়-- 

[ অগ্রে হাম্বীর 'ও কলা।ণী, তৎপরে সকলের প্রস্থান । 

পঞ্চম দৃশ্য । 

বাজপ্রাসাদ--উতৎসখ-মণ্ডপ | 

গীতকণ্টে উৎসববেশ-পরিহিত। পুরাঙ্গনাগণের প্রবেশ । 

পুবাঙ্গন।গণ ।__ 

শ্বীত। 

আজি উৎদব-মুখরিত মধুমরী যামিনী 

হসিত চাদিম! সুধা কবরে ॥ 

উল্লান দিকে দিকে, প্লাবন বহিয়! যায়, 

কাননে কুসুম থরে থরে ॥ 

আজি মনের কুগ্জবনে ফুটে নিরাণায়, 

কত বাসনা-কুস্থম কোন্ মোহিনী মাযায, 

ঘুমের আবেশে ঢলে, স্বপনের ছায়াতলে, 

অনীমের কোন্খানে অলোকপুরে-- 

রঙিন আলোক ম্বালি আশার ঘরে ॥ 

(১৩০) 



পঞ্চম দৃশ্য । ] বীর হান্বীর 

হান্বীরের প্রবেশ। 

হাম্বীর ৷ উৎসবমুখর পুরী কি আননাময়। 

মনে হয়, 

ষেন যুগ-যুগাস্তর পরে 

পাইল[ম নৃতন জীবন। 

ফুল্পপ্রাণ পুরবাসিগণ, 

ফুল্প প্রজাকুল? 

আনন্দের বন্যাশমেোতে যেন 

. ভেসে যায সার! রাজ্যখান ! 

এই তে। চরম তৃপ্তি বুপতির,_ 
এ হ'তে অধিক হৃথ 

মনে হয় কল্পনা-অতীত ! 

রণলালের প্রবেশ । 

হান্বীর। কি সংবাদ রণলাল ? 

রণলাল | মহারাজের বিজয-গৌরবে অভিনন্দন জানাতে মল্লভূমের 
প্রঙ্গাবুন্দ তে|রণসন্মুখে সমবেত হয়েছে৷ 

হাম্বীর। তাদের উপযুক্ত সন্বর্ধনার সহিত রাজসভায় নিয়ে এসো-- 

[ রণললের প্রস্থান । 

রাজভক্ত প্রজা বৃন্দ 

সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড সম, 

নিত্য সাধে রাজ্যের কল্যণ, 

রাজার গৌরব তারা-- 

॥( ১৩১ ) 



বীর হাম্বীর [ চতুর্থ অঙ্ক। 

কল্যাণে তাদের হয় 

র।জার কল্যাণ। 

রাজশক্তি প্রজাশক্তি সম্মিলিত হলে 

ত্রাসে কাপে অরিকুল, 

শাস্তিনুখে রহে সর্বজন । 

প্রজান্থরঞরন রাজ! প্রজার কারণ 

মুক্তপ্রাণ মুক্তহস্ত সর্বক্ষণ 

পুরাইতে প্রজার কামনা । 

রণলাল, চিমনলাল ও প্রজাগণের প্রবেশ । 

প্রজাগণ। জয় রাজর|জেশ্বর বীর হাম্বীরের জয়! 

হাস্বীর। ভাই সন! বন্ধু সব! আমি পেষেছি তোম।দের 

প্রীতিপূর্ণ প্রণময় অভিনন্দন-পত্র, যাতে তোমরা আমাকে সম্মানিত 
করেছ “বীর” আখ্য। দিয়ে। কিন্তু ধন্ধুগণ। ভাই সব! আমি 

জানি না, এ “বীব” আখ্যাব অর্ধিকর আমার কতটুকু! আমার 

বীরত্বের, আমর বিজয-গৌরখের সম্পূণ অধিকারী তোমরা । তোমরা 

আছ বলেই বীরভূমি মললভূমিব স্বাধীনতা আজ অঙ্ষু্ন থেকে শত্রুর 

ঈর্যনল মুকুমুহুঃ বাঁড়িযে দিচ্ছে। তোমরাই আমার বল-বী্ধ্য-_ 

তোমরাই আম|র সব। 

চিমন। সমগ্র প্রজার মুখপাত্রত্ববপ আমি শুধু এইটুকু বল্বো, 

মল্পভূমব।সী বীরত্বের কদর জানে- প্ররূত খীরের মর্যাদা দিতে জানে, 

তাই আজ ন্বর্গগত মন্লভূম্যধিপতির যোগ্যপুত্রকে “বীব” আখ্য।য় 

অভিনন্দিত কর্ছে। 

সকলে। জয র|জাধিরাজ বীর হাশ্বীরের জয়! 

( ১৩২ ) 



পঞ্চম দখা । | বীর হান্বীর 

বীনিবা আচার্যের প্রবেশ। 

শ্রীনিব'স। জয়প্বনিব তীব্রতা একটু শ্প্ধ কর তোমরা, মহা- 
রাজের কাছে আমাব আজ্জি আছে । 

হাম্বীর । 

শ্রানিবাস। 

হাশ্বীর ৷ 

কে আপনি মহাভাগ ? 

কোন্ ধন্নী? 
এসেছেন কোন্ প্রযে।জনে? 

নিজ্জিত, ল!ঞ্চিত কিন্বা প্রপীন্ডিত মি 

অর|তিবৰ অত্য|চ|বে, 

কহ মতিমান্ ! 
যেভাবে যেখ।নে থাক্ 

নিধ্যাতনকারী ছুরাশয, 

কেশে ধবি তাব আনিষা তেখাম 

দিণ তারে যোগ্য শান্তি 

সমক্ষে তোম|র। 

কহ মহাশয়, কহ ত্বর|-- 
কিব। অভিযোগ তণ 

বিরুদ্ধে কাহার? 
নগরের সীমান্ত গ্রদেশে 

জঙ্গলের পথে দুরম্ত দস্থ্যর দল 

হরিয়াছে সর্বস্ব আমার। 

একি অদ্ভুত বারতা পিতা? 
বীর হাহ্বীরের রাজ্যে 

এখনো কি আছে দস্থ্যর অস্তিত্ব? 

€& ১৩৩ ) 



বীর হান্বীর 

চিমন। 

হাস্বীর | 

শ্রীনিবাস । 

হাম্বীর। 
শ্রীনিবাস। 

হান্বীব। 

শ্রীনিবাস। 

হাস্বীর | 

শ্রীনিবাস। 

[ চতুর্থ অক্ষ। 

হয়তো বা আছে 

ছন্নমতি দুই এক জন, 
তত্ব যাহাদের পাই নাই এতদিন । 

যাবে! আমি আপনি সেথায়, 

অবিলম্বে শঙ্খলিত করি 

ছুরনীতের দলে আনিব হেথায়। 

হে অতিথি । 

তিষ্ঠ হেথা ্গণকাল তরে। 

[ প্রস্তান। 

জানিতে বাসনা মহাভাগ ! 

কত অর্থ তব লুষ্তিত দস্থ্যর করে ? 

অর্থ নহে। 

অলঙ্কার ? 

নহে অলঙ্কার? 

নারী? 

তাব চেষে শতগুণ মূল্যবান্। 

অর্থ নহে, নারী নহে, নহে অলঙ্কার, 

তবে কোন্ কৌন্তরভ রতন 
হরিয়াছে দক্্যরা তোমার? 

শান্থ আর পুথি পাঙুলিপি 

শতাধিক হবে-__ 
আনিয়াছি যাহা বৃন্দাবন হতে, 

দক্থ্যদল হরিয়। লয়েছে মোর । 

পু"থি পাণুলিপি? হাঃ-হাঃ-হাঃ ! 

(১৩৪ ) 



পঞ্চম দৃশ্য | ] 

র্ণলাল । 

শ্রীনিবাস । 

বণলাল। 

শ্রীনিবস। 

হাস্বীব । 

শ্রীনিব।স। 

হাহ্গীব। 

শ্রনিবাস। 

হাঙ্ীব। 

শ্রীনিবাস। 

বীর হান্বীর 

দূব হও বাতুল ব্রাহ্মণ 

উন্মত্ব-আগার নহে বাজসভাস্থল । 

উন্মত্ত আমি? 

এরে সংসার-বাতৃলাগাবে 

উন্মাদের দাস 

য1/৫--যা'9-- 

বিচার পাবে। না বাজা? 

পুঁথি পাওুলিপি ল'ষে 

কি কাজ সাঁধিবে দস্থ্যুদল ? 

নিরক্ষব দস্থ্যগণ 

কি বুঝিবে মন্ম তাব? 

তা জানি না, কিন্ত 

বল, কত মূল্য পু'থিব তোমাৰ? 

মল্য ? ছত্রে ছত্রে বার 

লিপিবদ্ধ দেবেব মাহাম্ম্য, 

প্রতিটি অঙ্গর হতে যর 

ক্ষরে বিশ্বপ্রেম সুধা, 

কত মুলা দিতে পাব 

তুমি সে রত্বের? 
সহন্র স্থবর্ণমুদ্রা । 

হ|সালে রাজন্ ! 
কি ছার এশ্বধ্য তব! 
বিনিমষ দাও যদি 

শত শত রাজার সম্পদ্, 

॥ ১৩৫ ) 



বীর ছাম্ীর [ চতুর্থ অন্ধ । 

তবু যোগ্য মূল্য নহে 

সে নামের একটি আখরে। 

[ হাম্বীব ও রণলাল একসঙ্গে হাসিয! উঠিলেন। ] 
শ্রীনিবাস । “হরি”--“হরি”- 

দুইটি আখরে ন।ম, 

যে নামে পাগল ডে।লী-_- 
প্রেমোন্মাদ শত শত যে'গ 

সে নাম-মাহাত্ম্য 

তুমি কি বুঝিবে বাজা 

ধশ্বর্যের মাদকতা ল"য়ে ? 

রণল।ল। অতি শঠ, অতি প্রবঞ্চক 

আসিযাছে ছলায় ভুলতে । 

মনে হয় অরাতিব চর, 

গুপ্ক অভিসন্ধি লয়ে 

আসিষাছে অনিষ্টসাধন হেতু । 
করুন আদেশ র|জা! 

বহিষ্কত ক'রে দিই নগর হইতে 

চতুর এ গুপ্তচরে । 

হা্বীর।  হোক্ শত্রু, হোক গুপ্তচর, 
তবু আমি শুনিব এ ব্রাহ্ধণের ক্থা। 

কহ সাধু, কহ আরবার, 
এতক্ষণ শুনাইলে 

নামের মাহাত্ম্য যার, 
সেই বুঝি ইষ্টদেব তব? 

€( ১৩৬ ) 



পঞ্চম দৃষ্ত। ] 

শ্রীনিবাস। 

বীর হাম্ীক 

সে কোন্ দেবতা 

স্ববপ কেমন তার? 

স্বরূপ কেমন তাব? 

মরি! মবি' 

ব্রন্গার আনন ভ'তে 

উদ্ভূত যে বেদ চতুষ্টয়, 

অসম্পূর্ণ সেই বেদ স্বরূপ ধর্ণনে ; 

ক্ষুদ্ধ আমি--মামি কি কভিব? 

বপ, রস, শব, গন্ধ, স্পর্শ আদি দিষা 

কল্পনায় নহি আসে ক 

সে কপেব কণা । 

দেখেছ কি ব।জা, 

কু ইন্দ্রধঙ্গ নব জলধরে? 

কল্পনা করহ এবে_- 

সেই নবজলধর রূপ, 

করে বাশী, শিরে শিখিপাখা, 

ছু'নয়ন বকা, বস্কিম সুঠাম, 

কটিতট বেড়া চারু পীতধড়্া, 

যুগল চরণে নূপুব নিকণ ! 

পাশে প্রেমময়ী রাই রসময়ী 

মেঘের বুকেভে সৌদ।মিনী সমাঁ- 
প্রেম-অবতার সেই ইষ্টদেব মম। 
ভ্রান্ত সাধু! 

আমারেও চাহ তুল বুঝাইতে? 

€ ১৩৭ ) 



বার-ছাম্বীর 

শ্রীনিবাস 

হাঙ্বীর ৷ 
শ্রীনিবাস। 

[ চতুর্থ অন্ক। 

বিশ্বপ্রসবিনী জগন্মাতা আগ্যাশক্তি বিন! 

ন্েহময়ী-দয়াময়ী__ প্রেমময় 

নাহি আর কোন মানবের উপাস্য দেবত|। 

শক্তি, আধু$, যশঃ, ধন আদি 

কামনার যত উপাদান, 

আর কে দনিবে জীবে 

জগন্মাতা আগ্ঠ।শক্তি বিনা ? 

দেখে এসো গঠরিয়ে সাধু, 

ওই উচ্চ দেউল-অন্দরে 
জননীর পাষণ-মূরতি, 

বন্তসিক্ত লোল রসনায় 

শবাসনা নাচে রণাঙ্গনে; 

সছ্যকাটা নরমুণ্ডমাল। 

এই হাতে পরাধে দিয়েছি 
জননীর গলে । 

দেখে এসো সাধু 

তুমি দেখে এসো রাজা 
দেউল-অন্তরে কার ইষ্টদেব-_ 

তোমার ন। আমার? 

তোমার? 

ঠ্যা- আমার । বিশ্বপ্রেমমঅবতার 

পাপী-তা পী-ত্রাতা 

জগতের ইষ্দ্দেব ধিনি, 
সকল দেউল মাঝে আবিভূত তিনি। 

(১৩৮ ) 



পঞ্চম দৃশ্য | ] 

হান্বীর | 

বণলাল। 

শ্রনিবাস। 

হাঙঈঈর। 

শ্রনিব]স। 

ভাম্বীর ৷ 

শ্রীনিণাস। 

রণল[ল। 

হান্গীর | 

শ্রীনিবাম। 

বার হাম্থীর 

সকল দেউলমাঝে 

আবিভূতি তব ইষ্টদেব? 

বাতুল-_বাতুল ব্রাঙ্গণ। 
দেখে এসে! কে বাতুল, 

তোমরা কি আমি? 

সত্য মিথ্যা দেখিব এখনি । 

মিথ্যা যদি ভয প্রমাণিত, 

দিন শান্তি ভণ্ড দুর[চাবে। 

বঙ্ষিবপে থাকো বূণল।ল! 

দেখো, যেন সাধু না পালায়। 

কিন্তু সত্য যদি হ্য বাণী, 

দ।ও প্রতিশ্রতি রাজ! | 

যেগ্য যুল্য দেবে মোর অমূল্য পুথির ?. 
কি মূল্য ?। 

হিংসাভর প্রাণটা তো|মাব। 

কি? 
ত। 

বণলাল ! রহ প্রহরাষ। 

হে ব্রাহ্মণ! মিথ্যা ঘদি হয তব বাণী, 
কন্দুকের সম মুণ্ড তব গড়াবে ধুলায়। 

[ প্রস্থান ॥ 

ত্ব্যা হৃবীকেশ হৃদিস্থিতেন 
যথা নিযুক্কেপ্মি তথা করোমি। 

[ ধ্যানে উপবেশন ] 
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বীর হাক্থীর [চতুর্থ অঙ্ক | 

রণলাল। বুজরুকিটা জমিষে তুলেছিলে ভাল সাধু মশায়, 
কিন্তু বোধ হয় ধোপে টিকূলো না। কেন এসেছিলে বাপু 
বেঘোরে প্র/ণটা হারাতে? ও বাবা! ইনি যে একেবারে পাথর 
বনে গেছেন দেখছি। সাড়াও নেই--শব্ষও নেই। এ আবার 
সাধুর এক নৃতন ঢং। 

গীতকণ্টে প্রেমানন্দের প্রবেশ । 

প্রেমানন ।-- 

গীত। 

জগৎ জুড়ে আশে পাশে শুধু রও. বের, | 

যে বিশ্বপ্রেমের স্বাদ পেয়েছে তারি এমসি ঢং॥ 

সকল বাধন ফেলে কেটে, 

প্রেমময়ের পাযষে লোটে, 

তার হ্বদ্কমলে ফোটা ফুলে খেলে প্রেমের রও. | 

যে চেনে না সে চিন্যে, ভাবে তারে আস্ত সঙ. ॥ 

রণলাল। তোমার এ গানের অর্থ কি উন্মাদ? 

উদানীন। হাঃ হাঃ হাঃ! 

[ প্রস্থান । 

অপর দিক দিয়! হান্বীরের প্রবেশ । 

হাঙ্বীর। রণল|ল! রণলাল! মন্দির হ'তে মাতৃমৃত্তি অপহৃত, 

তার স্থানে নবজলধর শ্ঠামমৃত্তি, সাধু তার পদতলে ধ্যানময্ন। তম্কর 
ব্রাহ্মণ -আমি তাকে মন্দিরে রুদ্ধ ক'রে এসেছি । বিচার কর্ুবো-- 

আমার মাতৃমৃতি সে অপহরণ করেছে,__একি ! এখানেও সেই সাধু? 
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পঞ্চম দৃশ্য । ] বীর হান্বীর 

রণলাল। আপনি কি বল্ছেন মহারাজ! সাধু আমার নজর- 
বন্দী, সে কিরূপে মন্দিরে যাবে? 

হাস্ীর। কিন্তু আমি আমার নিজের চোখকে তো৷ অবিশ্বাস 
করতে পারি না রণলাল | 

রণলাল। মহারাজ! আপনি কি পাগল হলেন? 

হাম্বীর। দেখ--দেখ রণলাল! সম্মুখে, পশ্চাতে, উর্ধে, নিয়ে, 
জলে, স্থলে, আকাশে, ব|তাসে, চাবিদিকে_ বিশ্বত্রহ্ষ/ওময সেই নব- 
জলধর ্যামমৃত্তি, পদতলে ধ্য।নমগ্ন সেই ব্রাঙ্ণ। দেখ তো-_ 
দেখ তো রণল[ল, আমি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি? 

রণলাল। ্বপ্র। 

হাশ্বীর। ন|_না, গবে! এ নবজলধর শ্ামমৃত্তি ষে আমার 
দিকেই বিলোল কটাক্ষে চেয়ে আছে। কি ধল্ছে জান? 

সর্বধশ্বান্ পারত্যজ্য ম।যেকং শরণং বরজ, 

অহ্ং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষযিষ্ঠামি মা শুচ। 

বণল।ল। এ তে। ধড় বিপদ হলো দেখছি। 

হক্ধীর। ওবে, আমার হাতে এত বক্ত কেন? ধুয়ে দে-- 
ওরে, তে।বা আমার হাতের রক্ত ধুয়ে দে! এর মধ্যে কত সতীর 

সীমন্তের সিন্দুব, কত পুত্রহারা মায়ের কান্না, কত জ্ঞাতিহারার 
দীর্ঘশ্বস! ওঃ, আমি প|পল হযে যাবো--পাগল হযে য|বো_- 

[ উদ্ভান্তবৎ পরিভ্রমণ ] 

রণলল। তাইতো, কি করি? ভণ্ড সাধু ফুস্মস্তর দিয়ে 

রাজার মাথাট! গুলিয়ে দিলে যে! যাই, মহারাণীকে সংবাদ দিই 
গে, তিনি যদি এব কোন 'প্রতিধিণান করতে পারেন। 

[ প্রস্থান। 
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বীর হাস্বীর 

শ্রীনিবাস। 

হাম্বীর ৷ 

শীনিবাস। 

হম্বীর | 

শ্রীনিবাস। 

[ চতুর্থ অস্ক । 

[ ধ্যানভঙ্গে ] হরি- হবি ! 
কি দেখিলে মহারাজ ? 

দেখিলাম, মাতা নাই দেউল ভিতরেঃ 

তর স্থানে বিরাজিত 

অপূর্ব মুবতি ! 
নন জলধর সুঠাম ক্বন্দব 

অধরে মুরশীধরী, 

বাকা হু'নয়ন, মানসমোহন, 

আখি পালটিতে নাবি। 

চারু ক্গীণ কটি, পরব! পীত বটি, 

শিখিপুচ্ছচড়া শিরে, 
মবি অতুলন, যুগল চরণ, 

যুগল নৃপুর শোভে । 

প্রমাণ পেষেছ তবে 

সকল দেউলমাঝে ইঞ্ুদেণ মে।ব 7 

সাধু! সাবু! 

ক্ষমা কর মেরে, 

দেখিয়াছি প্রেমেব ঠাকুর । 

যেই শির কবি নাই নত 

কারে। পদতলে, 

আজি নত করি সেই উচ্চ শির 
য।চি প্রভূ করুণ! তোমার । 

তবে প্রতিশ্রুতি করহ পালন, 

মূল্য দাও পুথর আমাব। 
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পঞ্চম দৃপ্ত : ] 

কল্যাণী। 

হাম্বীর। 

কল্যাণী। 

রণল।ল | 

হাঙ্গীব। 

বীর হাম্বা 

কল্যাণী ও রণলালের প্রবেশ । 

কি মুল্য? 

হিংসাভবা পবণ আমার । 

কে তুমি ব্রাহ্মণ? 

মনে হয়, অবাতির গুপুচর | 

ছলে ভূল[ইয়া ম্বামীরে আমাব 

ফেলিষ| কথাব ফাদে 

নিতে চাহ প্রাণ? 

দাও মা আদেশ, 

বোগা শাস্তি দিই গুপ্ুচবে। 

রণল।ল ! পবিহর ক্রোধ, 

গুপ্ুচব নহে এ ত্রাঙ্গণ | 

আমি জেনেছি স্ববপ তার, 

তই শিব পিক!যেছি ব|তুল চবণে। 

হে ধীমন্! জিঘাংস|য 

পবিপুণ কলুবিত প্রাণ 

আব আমি ন|হি বাসি ভ।লো। 

হাষ হয়। এই হাতে 

বধিয।ছি শত শত প্রাণী, 

আর্তবণে কাদিযাছে কত শিশু নবী, 

ভ্রাক্ষেণ কবি নি তায়। 

জ|ল।ঘ বিদরে হিষা, 

গভীর কলঙ্করেখা 

(১৪৩ ) 



স্বর হাস্ধীর 

রণলাল । 

শ্রীনিবাস। 

কল্যাণী । 

শ্রীনিবাস। 

[ চতুর্থ অঙ্ক। 

অঙ্কিত এ করযুগে মোর । 

বধ প্রাণ, হে ব্রাহ্মণ! 

লহ মূল্য পুখির তোমার-_ 

[ পদতলে পতন ] 
ব্রাহ্মণ !-__- 

কারো কথ! শুনিব না আমি; 

প্রতিশ্রুত রাঙা, প্রাণ নিয়ে 

মূল্য নেবো পু'থির আমার । 

ক্ষম। কর- ক্ষমা কর! 

হও তুমি গুপুচর, 

তবু ধবিয়ছ বৈষ্বেব খেশ,_ 
কিন্ত নহেক এ বৈষ্ণব আচার । 

তবু যদি মুত্র দেণে স্বামীরে আমার, 
মোরে আগে দেচ বলিদান। 

দেবো বণি, তোম|রে৪ দেবো বলিদন, 

আজ নহে, পূর্ণ হ'লে কাল। 

«ঠো রাজা! প্রতিশ্রতি করহ পূরণ। 

| [ ভাত ধবিষ| তুলিলেন। 
ব।খ অস্স। 

[ রাজার অস্ত্রত্যাগ ] 

ফেলে দ|ও কনক-মুকুট । 

[ রাজার মুকুট ত্যাগ ] 

ত্যাগ কর রাছ-আভরণ। 

[ রাজা বত্বহ।র প্রস্থৃতি দুরে নিক্ষেপ করিলেন । ] 
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পধম দৃশ্ত |] বীর হাম্থীর 

রণলাল ও কল্যাণী । ব্রাঙ্গণ! ব্রক্ষণ! 

শ্রীনিস। জিঘাংসায় পূর্ণ প্রাণ 

এই আমি করি গ্রহণ। 

[ হান্ীবেব গলায তুলসীর মাল! পরাইয় দিলেন |] 
দ্রানিন নৃতন প্রাণ, 

এমে। সাথে দেবেব মন্দিরে । 

হান্বীর | গুরু! 

শ্রীনিবাস । মাভৈঃ! ওই শোন-_ 

সর্ববধশ্মান্ পবিত্যজ্য মানেকং শরণং ব্রজ, 

অভ্ং ত্বাং সন্দ প|পেভ্যো মোক্ষযিয্যামি ম! শুচ। 

[ শ্রীনিব।স ও হাম্বীবেৰ প্রস্থান । 

বণল।ল । মামা 

কল্যাণী। চুপ! কথা কাযো না, শুবু কান পেতে শোন-_ 

চেখ মেলে দেখ, অন্তব দিযে অন্রভন বর রণলাল! এ বঙ স্থুন্দর 

দৃশ্য! 

[ প্রস্থান । 

রণলাল। দুর্তাগ্য মলভূমির | 
| প্রস্থান । 
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পঞ্চম অন্ক। 

প্রথম দৃশ্য । 

প্রাসদ-কক্ষ। 

অপর্ণা! ও রণলাল কথোপকথন করিতেছিল। 

বণল|ল। শ্রীনিবাস আচার্য মহার।জকে একেবারে পেয়ে বসেছে 

অপর্ণ।! তার ভাবগতিকও বেশ ভাল ব'লে মনে হয না। এত 

শীদ্ধ মানুষের যে এতটা পরিবর্তন ঘট| সম্ভব হ'তে পরে, তা আমার 
ধাবণ| ছিল না। 

অপর্ণ]। আমারও না। 

ব্ণলাল। বীবচারী শক্তির উপাসক মহাবাজ বীব হাম্বীব, 

সংগ্রাম ছিল যার একমাত্র লক্ষ্য-_-একমাত্র ব্যলন-_একমান্ত্র স[ধনা, 
আহতের আৰ্তনাদ্দে_সগ্ভ বিধণ।র সককণ ক্রন্দনে- সুমূর্ষর মরণযন্ত্রণা 
দেখে ধব বীব হৃদর একটিবার এক মুহুত্টের জন্য স্পন্দিত হ'তে। 
না, যান একদিন স্বহন্তে সপ্যব্কত্তিত নবমুণ্ডের মাল! গেঁথে গৃহ- 

দেবত| মৃন্মধীদেবীর গলায় পরিয়ে দিষে পৈশাচিক উল্লাসে নৃতা 
করেছিলেন, আজ তার একি অদ্ভুত পরিবর্তন! বাখিতের বাথায় 
আত্মহাবা-_কষ্ঞপ্রেমে মাতোযারা-ভাবে বিভের-প্রেমোনাদ । 

অপর্ণ। এ৪ সেই মায়ের ইচ্ছ।। ইচ্ছামক়ীর ইচ্ছায় ব|ধা 

দেবার শক্তি কার কাছে বল? 

রণলাল। কিন্তু এর পরিণাম কি হ'তে পরে, একপার ভেবে 

দেখেছ কি অপর্ণা? 
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অপর্ণা। পরিণাম? পরিণাম নিশ্চয়ই ভাল। মা যা করেন, 
ভালের জন্যই করেন; তা নিয়ে আমাদের ভাববার কিছুই নেই। 

রণলাল। কি বল্ছে। অপর্ণা? ভাব্বার নেই? এই মন্লভূমির 
ভবিষ্যৎ একবার ভেবে দেখ দেখি! ছারে প্রবল শক্র--মহারাজ 

উদাসীন-_ক্ষত্রবীর অন্ত্রত্যাগ ক'রে হাতে নিয়েছেন তুলসীর মালা, 
এরূপ অবস্থায় মল্লভূমির স্বাধীনতা বজায় রাখা কি সম্ভব হবে 
অপর্ণ। ! 

অপর্ণা। সম্ভব হবে কি অসম্ভব হবে, সে ভাবনা ভাববে 

রাজোব সেনাপতি তুমি অ।ব মন্ত্রণ/দ[তা মন্ত্রী; আমি নারী, 
নারীর কর্তব্য রাজনীতিব গণ্ডতীর বাইরে। 

রণলাল। তোমাব মুখে এ কথা শোভা পাষ না অপর্ণা! 

মনে পড়ে নারি, তুমিই না একদিন এই মল্লভূমির মান, মর্ধ্যাদা, 
স্বাধীনতা রক্ষা করুতে নারীব শক্তি, নাবীর সাহস, নারীর প্রতিভা, 

নারীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পবিচয় দিষেছিলে, একাকিণী বিশ সহ 
শত্রসৈন্যের প্রথল আক্রমণের বেগ প্রতিহত ক'রে-তাদের বিপর্যস্ত, 

বিতাড়িত ক'রে? সেই বীরাঙ্গনা মহিমময়ী নারী তুমি, আজ তোমার 
মুখে একি কথা অপর্ণা? 

অপর্ণা। এই বিশ্বগতেব স্থাবর, জঙ্গম» চেতন, অচেতন 

গ্রত্যেকটিই যখন পরিবর্তনশীল, তখন আমার যদি কিছু পরিবর্তন 

দেখ, তবে আশ্চর্য হবার কি আছে? 

রণলাল। কিন্তু আমি যে তা আশ! করি নি করতে পারি 

না অপর্ণা ! 

অপর্ণা। আমি তা অস্বীকার কর্ছি না; কিন্তু আমি কি 

করবো? ওগো, আমি যে আর পারুছি না! আমার বুক ভেলে 
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গিয়েছে - আঘাতের পর অ!ঘ|তে জীবনের সেই প্রথম প্রভাত থেকে। 

আর কত সইবো? কত সয? 

রণল|ল। আঘাত সইতেই তো আমাদের জন্ম অপর্ণা! সইতেই 
হবে। 

কল্যাণীর প্রবেশ । 

রণলাল। এ কি মহারাণি? 

কল্যণী। বিশ্মিত হচ্ছো রণল।ল আমার এ বেশ দেখে? 

বিস্মযের কোন কাবণ নেই। স্বমী যার সর্ধতাগী পৰম বৈষ্ণব, 

তার পত্রীও বৈষ্ণবী--আর এই তাঁর যে।গ্য বেশ। 

রণলাল। বাজ পড়ুক বৈষ্বের মাথায। 

কল্যাণী । ও কথ! যাকৃঃ আমি যে জন্য এসেছি শোন। 

মন্ত্রিমশ/য় মহাব|জের কাছে গিষেছিলেন এক ছুঃসংবাদ নিযে__ 

রণলাল। ছুঃসংবাদ ? 

কল্যাণী। হ্যা দুঃসংবাদ! 

রণলাল। শক্রর আক্রমণেব কোন সংবাদ নিষেই কি মন্ত্রিশায় 
মহারাজের কহে এসেছিলেন ? 

কল্যাণী। শক্র অন্য কেউ নয বণলাল! শক্র তোর পুজ্য- 
পাদ শ্বশুর-_-এর পিতা । 

অপর্ণ।| বাবা? 

কল্যণী। তোমার বাধা না হ'লে এত বড় হিতৈষধী আর কে 

হবে? তিনি নাকি আখাব সৈন্য সংগ্রহ কর কতলুপুর ছুগ 

আক্রমণ করতে ছুটেছেন__ 
রণল।ল। সে ছুর্গবক্ষার ভার যোগ্য ল্[|কেব উপবই দেণয়! 
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আছে মহাঁবাণি! চিমন সর্দার বেচে থাকৃতে সে দুর্গ জয করা 
কারও সদ্য নেই। 

কল্যাণী । সর্দার দ্বর্গে উপস্থিত থ।কূলে আব ভাবনার বিষ কি 

ছিল! সর্দার ছুর্গে নেই ১ কুচক্ষী কৌশলে তাকে সেখান থেকে সবিয়েছে। 

রণলাল। কেমন ক'বে? 

কল্য।ণী। মভ|বাছের জাল পবোধানা পাঠিষে তাকে কত লুপুব- 
দর্গ থেকে কুশছ্র্গে আনিযেছে-মভাবজ যেন তাকে কুশ্দুর্গের 
ভাব দিষেছেন । 

রণল[ল। এ সংবাদ আপনি কেমন কবে জানলেন ? 

কলা|ণী। কুশছুগগেব সহকারী দুর্গীধিপিতি এইমাত্র জান্তে 

এসেছিলেন, কি অপবধ্ধে অকস্ম।ৎ তাব ভাত থেকে ছৃগরক্ষ।র 

ভাব ছিশিনে নেগঘা হযেছে? 

রণলাল। জদ্দাবকে কি কতলুপুবদ্র্গে ফিবে যাবার আদেশ 

দেয়! হয শি মা? 

কল্যাণী। হ'লেই বা কি হখেঠ এতক্ষণ হঘতে। কতলুপুব-ছূর্গ 
শক্রর করতলগত ! 

রণলাল । মহ।রজ কি আদেশ দিলেন? 

কলাণী। মহ|রাজ বল্লেন, নাম-সন্ধীতন কর বিপদবারণের 

ইচ্ছষয সণ বিশদ কেটে যাবে। 
অপর্ণ!। চন্দন কোথায়? চন্দন--চন্দন ! 

চন্দনের প্রবেশ । 

চন্দন । কি দিদি, আমায ডকুছে। কেন? 

অপর্ণা। তোব সেই ঘোড়াটা চন্দন! এখনি তৈরী চাই, 
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আমাদের কত্লুপুর দুর্গে যেতে হবে। যা শীগগির, আমি তোরণ- 
পার্থে তোর অপেক্ষা করবো । 

[ চন্দনকে লইয়া প্রস্থানোছ্যোগ ] 
রণলাল। যেও না--ঘেও না অপর্ণা! এ অসমসাহসিকতার 

পরিণাম কি, তা জানো? 

অপর্ণা। [মাইতে যাইতে ] জানি প্রভূ, মৃত্যু! আমি মৃত্যুই 

চাই-_ 

[ চন্দন ও অপর্ণাব প্রস্থান । 

রণলাল। আমিও নিশ্চিন্ত হযে থাকৃতে পারবো না মা! 

আমাকেও যেতে হবে- 

কল্যাণী। যাবে? যাও বাধা আমি কাকেও দেবো না। তবে 

পুরীরক্ষা-_যাক্, সে ভাবনা ভাবতে হবে না। নাব|য়ণের মনে যা 
আছে, তাই হবে; রাখতে হয, তিনিই রাখ বেন। 

হান্বীরের প্রবেশ । 

হাঙ্গীর। ঠিক বলেছ রাণি, রাখতে হয নাবাবণ র|খবেন। 

মিছে কেন আমরা ভেবে মরি? নাম সঙ্থীর্তন কর- সবাই মিলে 
প্রাণ খুলে নাম সব্ীর্তন কর, বিপদব|রণ শ্রীহরি সকল বিপদ 

থেকে উদ্ধার কর্বেন। কিসের চিন্তা রণলাল? কিসের ভাবন! ? 

ন!ম সঙ্কীর্তন কর! বল হরিবোল--হরিবোল-_হ্রিবোল ! 

রণলাপল। ও নামটা আপনিই নিন মহারাজ! আমি মহাপাপী, 
বরং একবার অস্ত্রের ধারটা পরীক্ষা কবি। বিপদের খাড়া মাথার উপর 

ঝুলছে, একট! ক্ষুদ্র মুহূর্ভ৪ আমি বৃথা নষ্ট করতে পারবো না। 
[ বেগে প্রস্থান । 
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হাস্বীর। দেখলে বাণি, কেউ আমার কথায় কান দিলে না। 

নবাই মনে কবে আমি উন্মাদ হযেছি। যদি এই নাম-স্থধাপানে 
উন্মাদ হ'তে পাবৃতুম? কিন্তু কৈ? এখনও তো ত| হ্ঘ নি। 

এখনও বুঝতে পার্ছি কল্যণি, তুমি আমার আদবিণী পত্বী-- 

আমি তোমর স্বামী। এখন৪ তো আমি আমাৰ আমিত্বটুকু 

শ্রীহরিব চবণে অর্পণ কবে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব হতে পাবি নি 

কল্য।ণি! গুরু! গুরু! শিখিষে দ|9 প্রভূ অ।মাষ মুক্তির মন্ত্র। 

নামে অমাষ পাগল ক'রে দা৪-পাগল কবে দাও ! 

জীনিবাসের প্রবেশ । 

শ্ীনিবস। আক্ষেপ কবে! না বদ! মদনমোহনেব কুপাষ 

তোমার কে।ন সাধ অপূর্ণ থাকবে না। করুণানিদ!ন তোমায় 

করুণা কর্বেন। 
হান্থীর। বলুন প্রড়, কতদিনে আমার ইষ্টদ্বেব মদনমোহনের 

দেখ! পাবো? 

শ্রীনিবাল। সে শুভ দিনও সমাগত বৎস! যাজিগ্রম যাবার 

পথে বৃধভন্ুপুর গ্রামে এক পবম নিষ্টাখান্ ব্রাহ্মণেব গৃহে তোমার 

অন্তরেব ইষ্টদেবত| মদনমোহনের বিগ্রহ অবস্থান কর্ছেন, তুমি সেই 
বিগ্রহ নিয়ে এসে মনল্লভূমিতে প্রতিষ্ঠা কর-_-তোমার আশ পূর্ণ হবে। 

হাম্বীর। শ্বন্লে বাণি! আর আমি অপেক্ষা কর্তে পারুবো৷ 
নাঃ বিগ্রহ আন্তে আজই যাত্রা করবো তুমি আমার যাজার 
আয়েজন ক'রে দাও। 

কল্যাণী। কিন্তু মহারাজ! বিপদের মেঘ ঘনীভূত-ন্বারে শত্রু, 
এ অবস্থায় আপনি কেমন ক'রে রাজধানী ত্যাগ করবেন? 
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হাম্বীর। বিপদ? কিসের বিপদ? বিপদবারণ শ্রীহরি আমাষ 

ডাক দিযেছেন, আমার আবার বিপদ কি? জয় ম্দনমোহন-_- 

জয মদনমোহন -_ 

[ বেগে প্রস্থান । 

কল্যণী। কি হবে গুরুদেব? 

শ্রীনিবাস। বিপদভঞ্জন মধুক্দনকে ডাকে। মা! জয় মধুস্ছদন-- 
জয মণুস্ন-_-জয মধুস্থবন ! 

[ প্রস্থান । 

কল্যণী। বিপদভগ্গন মদুস্দন! এ বিপদে বক্ষা কর প্র! 
[ প্রস্থান ॥ 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 

কতলুপুর- দুর্গতে।রণ। 

সসৈন্য স্থধীরথের প্রবেশ । 

স্ববীবথ | ব্যদ্! সব ব|দা একে একে সরিষেছি, কতলুপুর 
দুর্গ এখন আমাব সম্পূর্ণ করতলগত--আর আমায় পায কে? মন্ত 
ভূমিব সিংহাসন এইবার আমাৰ হবে। কতল্ুপুর-দুর্গজযের অর্থ 

মল্সভূমির অর্ধেক শক্তি পযুদত্ত। বীর হাম্বীর! এইবার আমি 
তোমায় দেখে নেবো); আমার এ দূর্ধর্ষ আক্রমণে বাধা দিতে 

একজনও নেই-_একজনও নেই--হীঃহ|ঃ-হাঃ ! 
( ১৫২ ) 



দ্বিতীয় দৃশ্ঠ | ] বীর ছান্বীর 

চিমনলালের প্রবেশ । 

চিমনলাল। তোমায বাধা দিতে শত্রু মাটি ফুড়ে উঠবে 

নু্বীরথমল্প ! দুর্গজঘ এখনও হথদৃবপব[হত। 

স্থধীরথ । কে--বৃদ্ধ দস্থ্য চিমনল।ল? তুমি এসে পড়েন? মবণের 

পাখা উঠেছে তোমার, তাই নির্বেধ পতঙেব মত আগ্তনে ঝাপ 

দিতে এসেছ। তোমার কামন| 'অপূর্ণ রাখবো না চিমনলাল ! 

চিরশস্তিময মৃত্যু দিনে তেমাব আশ। পূর্ণ কর্বো। সৈশ্গণ ! 

আক্রমণ কব, তে'মদেব সমবেত শক্তিন* কাছে একা এ বুদ্ধ স্দিংব, 

ত।কে নখে টিপে মবো। 

চিমন্লাল। চিষন সদ্দীব বুদ হলেও তব বজদুদ্রি এখনও 

শিখিল হয শি শিশ্বাসঘ।তক ! 

[ সৈম্তগণ সহ মুদ্ধ কবিতে করিতে প্রস্থান । 

স্থদীবথ | হ12হাঃহ1ঃ! দ্গ গ্রবেশেব আব কোন বাধ। নেই 

-এইবাব আ|মি সম্পূণ নি্ঘণ্টক। 

যোদ্ধ বেশে স্থসজ্জিত অপর্ণার প্রবেশ । 

অপর্ণ।। পথেব কাট! এখনএ সম্পূর্ণ অপল।রিত হয নি পিতা ! 
তোমার পিতছেহিণী কন্ঠ! এখনও মবে নি। 

স্্ধীবথ । কে? অপর্ণ।_তুই ? পিতৃদ্রেহিণি! মর্তে এসেছিস্ 
কেন? যাবা, ফিরে যা 

অপর্ণা । মৃত্যু ভিন্ন এ অন্তরেব দাহ যে নিভবে না বাবা! 
তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি মরণ-কামন! নিয়ে। দাও-_মৃত্যা 
দাও! 

€& ১৫৩ ) 



বীর হান্বীর [ পঞ্চম অন্ক। 

স্ধীরথ। নানা, পার্বো না” পারবো না আমি স্বহস্তে কন্তাকে 
বধ কর্তে। যা-যা, যদি ভাল চাস, এখান থেকে যা। 

অপর্ণা। ভাল? কি ভাল আর চাইবে! বাবা? কি ভাল 

আর করবে তুমি? জীবনের প্রভাত থেকে ভাল ক'রে আস্ছো, 
বে ভালর জন্ত আজ গৃহ থাকৃতে গৃহহারা পিতা বর্তমানে পিত- 

ন্লেহে বঞ্চিতা অভাগিনী-_পরের একবিন্দু করুণাব প্রাথিনী। আর 

তুমি কি ভাল কর্বে বাধা? শেষে ভাল কর- আমায় মৃত্যু 
দাও; আমর সকল যন্ত্রণার অধসান হোকৃ। 

স্থবীরথ। নানা, আমি ত। পার্বো নাও তুই খা তুই যাঁ_ 
অপর্ণা । তোমা পার্তেই হবে বাবা! আমি বেঁচে থাকতে 

আমি তোমা ছর্গে প্রবেশ করতে দেবে! ন|। 

স্থবীরথ। দিবি না? বেঁচে থাকৃতে দুর্গে প্রবেশ করতে দিবি 
না? তবে কি-তবে কি নিজের হাতে কন্ত।কে বধ কর্তে 

হবে? 

অপর্ণা। তা ছাড়। অন্য উপায় যে নেই বাবা! 

স্থবীরথ । উপায নেই?--উপাষ নেই? কিন্তু কতলুপুর-হূর্গ 
আমি চাই! 

অপর্ণণ। এ উদ্যত অস্ত্র কন্যার বুকে বসিয়ে দিতে তবে আর 
ইতস্ততঃ করছে! কেন বাবা? 

সধীরথ | দুজয়ের আশা আমি কিছুতেই ত্যাগ কর্তে পারুবে। 
না, তার জন্য যদি কন্যাহত্যা করতে হয়-_ 

[ সহসা কোথা হইতে একটি তীর আসিয়া অপর্ণার 
বুকে বিদ্ধ হইল, অপর্ণা আর্তনাদ করিয়া 

ভূপতিত হইল । ] 

(১৫৪ ) 



দ্বিতীয় দৃশ্য | ] বীর হান্বীর 

স্থধীরথ। কোন্ অদৃণ্ত বন্ধু আমায় কন্তাহত্যা মহাঁপাতক 
থেকে রক্ষা ক'রে আমার দুর্গ প্রবেশের পথ নিষ্ষণ্টঃ করে দিলে? 

হে অনৃশ্ত বন্ধু! আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ রইলুম। এ কৃতজ্ঞতার 
খণ শোধ করবো সেই দিন, যেদিন ব্স্বো আমি আমার চির- 

আকাজ্িত ওই মূল্লভূমির সিংহাসনে-_[ প্রস্থানেগ্যত ] 

ধনুর্ববাণহস্তে বেগে রণলালের প্রবেশ । 

রণল[ল। কে আর্তনাদ কর্লে-কে আর্তনাদ করলে? তবে 

কি মানসিক চঞ্চল আমার লক্ষ্ান্রষ্ট হয়েছে? বিশ্বাসঘাতক 

শযত|নকে আঘত করতে গিয়ে এ আমি কাকে আঘাত কর্লুম_-! 
স্থধীরথ । যাকে আঘাতের প্রযোজন ছিল, তাকেই আঘাত 

করেছ তুমি; আমাব পথ মুক্ত ক'রে ধিয়েছ-আমি তোমায় 
পুরস্কৃত করবো বন্ধ! 

অর্পণা॥। স্বামি !__ 

রণল।ল। পুরম্বার? 
আশাতীত পুরক্ক/ব 

ঘটিয়।ছে ভাগ্যে মোর, 

এব অধিক কিবা পুরক্গার 

তুমি দিবে মোরে? 

প্রভৃদ্রেহি বিশ্বাসঘ/তিক ! 

তুমি চিরদিন ধরেছিলে 

তীক্ষ অস্ত্র বধিতে কন্যায়, 

সে সাধ তোমার আমি পুরয়েছি-- 

হানিয়াছি বিষদিপ্ধ শর 

( ১৫৫ ) 



বীর হাম্বীর 

স্থধীরথ | 

রণলাল। 

সুধীরথ। 

রণল৷ল। 

স্থবীরথ 

রণলাল | 

[ পঞ্চম অঙ্ক 

অভাগিনী অর্পণার বুকে । 

ও£--কি করেছি-_কি কবেছি! 
কে তুমি? 

জামাতা। 

কার? 

কন্যাঘ/তী পাষণ্ড দস্থার | 

স্তব্ধ হ9 রে নিন্দোপ! 

ঘুম।৩- ঘুমাও দেবি, মহানিদ্র-কোলে, 

আমি লবো প্রতিশোধ তোম।র হত্যার । 

গেছে দ্রর্গ, যাক, নাহি ক্ষতি তাষ, 

লুপ হোক্ স্বাদীনত। চিবতরে 

এ মল্লভূমিব ! 
সকল বন্ধন মে।র কেটেছে যখন 

অপর্ণ।র জীণনেব সে, 

তবে আর কেন 1? 

অ|ব কেন 'প্রতিভিংস| অপূর্ণ রহিবে ? 

এই তীক্ষ শরে উপাডিষ। 

কন্ঠ/ঘ।তী পাপিষ্ঠেব হদপিগুখান 

খাণযাইব শগ।ন কুকুরে, 

পূর্ণ হবে তবে প্রতিহিংস। মোর। 

[ ধন্থুকে শর যোজন করিষ! কি ভাবিয়া স্তভিত হইলেন |] 

একি! শ্লেখ মোর করযুগ, 

বাহুর অদম্য শক্তি কে নিল হরিযা ? 

ওই মৃত্যুচ্ছাযা অঞ্কিত লল।ট 

( ১৫৬ ) 



দ্বিতীয় দৃশ্ঠ | ] 

নুধীরথ। 

রণলাল। 

বীর হান্বীর 

প্রিয়তম। অপর্ণার ; 

এঁ মরণ-যন্ত্রণা-কাতর 

সকরুণ আখি ছুটি যেন চাহি মোর পানে 

কহিতেছে নীবব ভাষায়_- 
» ওগো! প্রিফতম ! সন্ধর--সম্বর শর, 

মৃত্যু দিষে পিতাবে আমার 
পাবে না আমাধ ফিরে! 

আমি দিষেছিন্ধ বুক পেতে 

উদ্যত রুপাণমুখে তার, 

তুমি কেন চা প্রতিনে!ধ নিতে ? 

কব মাম্সমর্পণ, 

তাতে ঘদি হয় গে! মরণ, 

আসিধে অমার ঠাই 

রবে আহি আকুল আগ্রহে 

প্রতীক্ষায় তণ।” 

তাই হোকৃ_তণে তাই হোক্। 

শোন কন্াঘ।তি, তৃমি অপর্ণার পিতা, 
তণ অঙ্গে অস্ত্াঘাত 

কন্যাব নিষেদ তখ। 

এই অমি ত্যছিল[ম ধনুর্ববাণ। 

[ ধন্তর্ববাণ ত্যাগ ] 

কে আছ? শৃঙ্খল__ 

ক্ষান্ত হও হে শিজ্ষি, 

স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব আমি করিম স্বীঙ্কার। 

( ১৫৭ ) 



বীর ছাম্বীর [ পঞ্চম অন্ধ । 

নাহি ভয়, পলাইতে শক্তি নাই, 

নাহিক লালসা । 

ছুটি দণ্ড ভিক্ষা দা9 মোবে, 

স্বহস্মে সাজাযে চিতা 

তুলে দিই সোনাব গুতিম| 

তাবপব ফিবে আশি স্ব ইচ্ছায় 

পবিব শ্রঙ্খল। 

[ অপর্ণাৰ মৃতদেহ লইযা! প্রস্থান । 

স্থবীবব। মন্ত্রে সাধন কিম্বা শবীব পতন। আমাব উদ্দেশ্য 

সাধনে যে বাধ! দেবে, পবমা গ্ীষ হ'লেও আমাব অস্থ এমনি কবেই 

তার ধন্ষ ভেদ কর্বে। 

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ । 

সৈনিক। মহাবাজ! কোথ| হ'তে মুহুর্ৃ্ুৎ বিষাক্ত শব ছুটে 

আস্ছে - 

স্থবীবথ। ক।ব শব? 

৫সশিক। ক'উকে দেখছি ন|+ শুধু এক বণক দুর্গম হাওয়ব 
মত ছুটে বেডাচ্ছে--কেউ তাব নাগাল পাচ্ছে না। 

স্ববীব্থ । অপদার্থ সন! চল--আমি যাচ্ছি-- 
[ সৈনিক সহ প্রস্থান। 

চন্দন । [নেপথ্যে] দিদি। দিদি। 

বণলাল। [ নেপথ্যে ] নেই--নেই-- 



তৃতীয় দৃশ্য । 

শ্বশ।ন। 

চন্দনের প্রবেশ । 

চন্দন । মরেছ দিদি? বেশ করেছ। বেঁচে থাকার চেয়ে, 

মরাই বুঝি ভাল! সংসার বড খারাপ জায়গা, এখানে আবার 

মানুষ থাকে? বেশ কবেছ। কিন্তু আমা তো কিছু খলে গেলে 

না! আমি যে তোম|র ছোট ভাই! দু'জনে একসঙ্গে যুদ্ধ 

করুতে এসেছি, একসজেই মর্বো। আমায় নাও দিদি-_আমায 
সাও! 

রণলালের প্রবেশ । 

রণলাল । ফিবে এসো ফিরে এসো, প্রিষফতমা মোব, 

দুঃসহ এ দাহ আর পাবি না সহিতে। 

কথা ক৪- একবার কথ! কও! 

না-_ন।, জাগিও না-কহিও না! কথা, 

পৃথিবীর বিষাক্ত ব।তাস হ'তে 

দূরেস্পুরে-আরও দুরে 

অনন্ত নিদ্রার কোলে রহ্ ঘুমাইয়া | 

চন্দন । রণদদ। ! 

রণলাল। চুপ! চুপ! ঘুম ভেঙ্গে যাবে-ডুকুরে কেদে উঠবে । 

কত জালায় জল্ছে জানিস? পিতা চেয়েছে তার মৃত্যু-_স্বামী 
হেনেছে তার বুকে তীস্ষ শর। 
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বীর হান্ধীর [ পঞ্চম অঙ্ক। 

চন্দন । তু? আমাব দিদিকে তাহলে তুমি হত্য! করেছ? 

রণলাল। আমি? সত্যই কি আমি? নানা, আমি নই 
নুীবথমল্ল ; না_ত।রও কোন হাত ছিল না, আমারও কোন শক্তি 

ছিল না। গুক শ্রীনিবাস কি বলেছিল জানিস? রাখে কৃষ্ণ মাবে কে, 

মারে কৃষ্ণ রাখে কে? সেই নিষ্ঠুর, সেই দযাল, সেই সর্বশক্তিমানই 
দ্াধী, আমি উপলক্গ্য। ওই দেখ, কি বলছে তোর দিদি, কান 

পেতে শোন্। 

চন্দন। দাদ|! আমার দিদিকে তুমি কেবল বিয়েই করেছিলে, 
ভালব!স নি। 

বণলাল। বসি নি? 0 আমার বুকটা এমন ক'ন্ছে কেন? 

কেন একজনের অভাবে পৃথিবীটা এঘন শূন্য হযে গেল? অপর্ণা ! 
অপর্ণ।_ 

শৃঙ্খলহস্তে ছুইজন সৈনিকের প্রবেশ । 

রণল[ল। একি, কে তোমবা? কেন এ নীরব শ্মশনের 

শান্তিভ্দ করছে! ? ৩-্্য।- হ্যা, মনে পডেছে-_অ]মি প্রতিশ্রুত। 

১ম সৈনিক ন্বেচ্ছায প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুবে না বলপ্রযেগ 

কর্ৃতে হবে? 

রণলাল। কিছুই কর্তে হশে না, প্রতিমার নিরঞ্চন ভয়ে 
গেছে-আমি প্রস্তত। কিন্তু এখানে নয়; এখানে আমাষ বন্দী 
করলে শ্মশ|নের ছাইগুলো কেদে উঠবে । চল--একটু আড়|লে চল। 
ন। না, কি জানি, মন বড় অবিশ্বাসী | ' এই অ|মি হাত বাড়িয়েছি 
_-কর বন্দী। প|র যদি__অনুবোধ করছি, আমায় হত্য। কব- এইখানে 
-এই শ্মশনে। 



তৃতীয় দৃশ্ঠ | ] বীর হাস্বীয় 

১ম সৈনিক। সে কাজটা মহারাজই কর্বেন। [ রণলালকে বন্দী 
করিল] 

চন্দন। কি, রণদাদা বন্দী? 

রণলাল। চুপ! চুপ! তোর দিদি শুনতে পাবে। অপর্ণা] 
আমার অপেক্ষায় বসে আছ তুমি? আমি আস্ছি-- 

১ম সৈনিক। তুই এই ছোড়।ট।কে বেধে নিয়ে আয 
[ রণল!লকে লইয়া প্রস্থান । 

হয সৈনিক। এই ছেড়া! 

চন্দন । যা-_-যাঃ! 

২য় সৈনিক | “যা--যা” মানে? 

চন্দন। মনে আবার কি? তে|র র|জাকে অ|স্তে বল্। 

২য সৈনিক। ভেড়ের ভেড়ে বলে কি? 

চন্দন । সে।জ! কথাই তো বল্ছি। আমি যার তার হাতে 

বন্দী হবো না_বাজাকে আম্তে হবে । 

২য় সৈনিক | তবে রে-_[ অগ্রসর ] 
চন্দন। এই-_-এগুস্ নি বল্ছি, চড় খেষে মব্বি। 

[ সৈনিক অগ্রসর হইল, চন্দন তাহার ছুই পায়ের ধক 

দ্রিয1! গলিয়| পিছে আসিয়া সনিকের পিঠে 

এক গুতা মারিল।] 

২য় সৈনিক । ওরে বাবা--একি ছেলে রে বাবা! 

স্থধীরথের প্রবেশ । 

স্থধীরথ। এখনো এই শিশু-সয়তানকে জীবিত বেখেছ? বন্দী 

কর-বন্দী কর। 
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২য় সৈনিক। মাপ করুন মহারাজ! এই তুচ্ছ বালককে বন্দী; 
করতে আমার লজ্জা হচ্ছে; ও আমি পার্বো না। 

স্থধীরথ। দূর হও! 

[ শৃঙ্খল রাখিয়৷ সৈনিকেব প্রস্থান । 

স্ধীরথ। বালক! তুমি বিষাক্ত শরে আমার অনেকগুলে। 
সৈন্যকে হত্যা! করেছ, আঙ্গ তার প্রতিশোধ । 

চন্দন। তুমি আমার দিদির বাবা? স্ুধীরথমল্প তে|ম|র নম? 
তোমার অনেক কীতির কথাই শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করি নি যে, 

একটা! মানুষ এত ভয়ানক হ'তে পারে। আজ মনে হচ্ছে, তুমি 

সবই পার। তুমি যখন নিজের মেয়েকেই মারতে পার, তখন, 

তে!মার অসাধ্য কিছুই নেই। 

স্ধীরথ । বালক! 

চন্দন। করণে কি ঘতক! এমন রত্ব হাতে পেষে ডালি 

দিলে? 
স্ধীরথ | স্তপ্ধ হও ব|চ[ল! 

চন্দন । এত পাপী তুমি, নরকেও তোমার ঠাই হবে না, তবু 

কেন জানি ন, তোমাকে বড় ভালব।স্তে ইচ্ছে হচ্ছে। তুমি 

আমার দিদির বধা, তোম!কে একট। প্রণ।ম করি। 

স্বীরথ। বালক! ছলনায় স্থধীরথমল্প ভোলে না। তুমি আমার; 

অনেক অনি করেছ, এই মুহুর্তে তোম।য় আমি যমালয়ে প্রেরণ 

করবো । 

চন্দন । এসো--মর্তে আমার একটুও দুঃখ নেই। আমি কে, 
তাই আমি জানি না। কারও কাছে কখনো! একটু মিষ্টি কথ! 
শুনি নি, শুধু পেয়েছিলুম দিদির কাছে জীবনের যা কিছু কামনা । 
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সেও যখন চলে গেল, আমি আর বাচতে চাই নে। যে মূহুর্তে 
তার মৃত্যু সংবাদ পেষেছি, সেই মুহুর্তেই আমি অস্ত্রত্যাগ ক'রে 
মর্বার জন্য তৈরী হ'য়ে আছি। 

স্থবীরথ | দীড়া তবে, এই তরবারি তোর বুকে আমূল বিখিয়ে 
দেবো। 

[ চন্দন বুক ফুলিযা ঈ[ডাইল, স্থধীরথ তরবাবি 

বিদ্ধ করিতে প্রস্তত হইল । ] 

ম্থবীরথ। বালক! তুমি আমার পরম শত্রু, কিন্ত তোমার মুখ- 
খনি বড় স্থন্দর ! 

চন্দন । ত|ই হাত কাপছে, না? ধন্বে পশ্র, তোম।ব আবার 

মায় ! 

স্্ধীরথ। সাবধান 'প্রগল্ভ বালক ! 
চন্দন। বেঁধাও তরব|রি ! 

স্ববীরথ। কি আশ্চর্য! এই হাতে কত শিশু যুবা বৃদ্ধ প্রাণ 

দিয়েছে, মনটা একটুও টলে নি) আজ কেন হাত কাপছে? 
বালক! তুমি কি যাদু জান? তুমি কে? তুমি কে? 

চন্দন । সর্বহারা । 

স্থবীরথ | পরম শক্র তুমি, তবু তুমি শিশু । জীবনে যা কখনো! 
করি নি, তোমাব জন্য আমি তাও করতে পারি, যদি তুমি অন্ৃতত্ত 

হয়ে ক্ষমাভিক্ষা! কর। 

চন্দন। ক্ষমা? পাপীর কাছে ক্ষমা? 
সুধীরথ | বেঁচে যাবে। 

চন্দন। চাই না বাঁচতে। 

সুধীরথ ৷ অর্থ দেবো। 
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চন্দন। চাই না অর্থ। 

স্থধীরথ | আশ্রয় পাবে। 

চন্দন । যমের কাছে, তোমার কাছে নয়। 

স্ধীরথ। বিষধর সর্প! তবে এই আঘাতেই তোমার ভবলীলা 
শেষ হোক । [আঘাতের নিক্ষল উদ্যোগ ] না, কোথায় যেন 

বাধে_কে যেন কাদে-_কি এক দুর্বার শক্তি এসে হাত চেপে 

ধরে। তবু মায়াবি শিশু! তোমায় আমি ক্ষমা করবো না 
[ শৃঙ্খলিত করিলেন ] আমার হাতে মৃত্যুর গৌরব তোমায় আমি 
দেবো না, তোমার ম্বত্যু হবে ঘ|তকের নিষ্ঠুর খড়ো। কে 

আছ? 

রক্ষীর প্রবেশ । 

স্ুধীরথ | নিষে যাও। 

চন্দন। দিদি! আব একটু অপেক্ষা কর, আমি আস্ছি। 

[ রঙ্ষিসহ প্রস্থান । 

স্থবধীরথ। ন্নেহা! এখনও স্নেহ আছে? ধশ্মপত্তীকে ত্যাগ করেছি, 
কন্যাকে হত্য। করেছি, তবু ন্সেহ উকি যারে? বুক ভেঙ্গে ফেল্বো। 

এ যে চিতাভম্ম--ওইখ।নে কি হৃদয়ের সব স্েহ নিঃশেষ হয়ে 

যায় নি? [নিজের অজ্ঞতেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন] আর 

তে! কেউ নেই! আমি একা আমি একা হাঃহাঃ-হাঃ! [নিজের 

অট্টহাসিতে নিজেই চমকিয়া উঠিলেন। ] কে কাদে? পেছন থেকে 
কে টানে? কে যেন ধল্ছে-আমি আছি। একি! চিতাভল্ম 
নড়ে উঠেছে-সহত্র চক্ষু মেলে আমার দিকে চেয়ে আছে। 

অপর্ণা--অপর্ণা ! 
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ফকিরের বেশে গোলাম মহম্মদের প্রবেশ। 

গোল।ম। হিন্দু মহীয়সী নারীব এই শ্রশানচিতাষ আমি যদি 

কুম্থ্মগুচ্ছ দ্রিযে যাই, শ্শন কি অপবিত্র হবে? 

স্থধীবথ। ন|; কিন্তু কে আপনি হজবং ? 

গে।লাম। আমি সম্তান॥ আজ আব আম।ব অন্য পরিচয় নেই। 
স্ুপীরথ। কিন্তু আপন|কে যে পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। 

গোলাম। স্থুদীরথমল্ল ! 

হধীরথ । [আশ্চর্য্য] কে_-গোলাম মতম্মদ ? 

গোলাম। চুপ! চুপ! 3 পরিচয মুছে ফেলে দিযেছি। আজ 

আমি শুধু সন্তন। হিন্দু নেই__মুসলমান নেই, জগতের যত নারী, 
সবার মধ্যেই আমি আঙ্ন মাকে দেখতে পাচ্ছি । কে আমাকে 

ঘরছাড়া ক'বে লক্ষ লক্গ মাতৃমুক্জিতি দিকে দিকে আকর্ষণ ক'চ্ছে 

জান? এই নাবী। স্থধীরণঘন্প ! তুমি চিনিব বোঝ। ধযেই মরেছ, 

চিনির স্বাদ পেলে না। 

মুধীরথ। শক্তির পূজাবী নবান-দেনাপতি গো'ল।ম মহম্মদেব এই 
বৈর!গ্যেব কারণ ? 

গোলাম । শক্তির অহঙ্কার আব আমাব নেই স্ুধীরথমল্ল! আজ 
আমি মুক্তিপথের সম্ধ/ন পেষেছি। এক মহীঘসী নারী আমায় শিখিয়ে 
দিয়েছে, শক্তি বাহুতে নয়__এশ্বধ্যে নয, শক্তি ধন্মেঃ তাই এই দীন 
ফকিরের পথ বেছে নিয়েছি । 

স্থধীরথ। কোথায় ছিলে এতদিন? 

গেলাম। অনেক দিন বনে-জঙ্গলে পশ্রর সঙ্গে ছিলাম; 

দেখলাম, মাহ্থষের চেযে পশ্ড অনেক ভাল। তার! সোজাস্থজি 
শত্রুতা করে, বন্ধুত্বের মুখোস পরে ছোবল মারে না। ম|ঝে মাঝে 
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লোকালযে আসি, প্রাণ হাফিয়ে ওঠে, আধার চলে যাই সেই 
হিংম্র পশুদের মাঝখানে । 

স্থধীরথ। ফিরে এসো গোলাম মহম্মদ! দেখবে এসো, আজ 

আমি সমস্ত শক্রদল পর|জিত কবেছি। 

গোলাম। কিছুই কর নি মুর্খ! তুমি নিজেই পবাজিত। 
স্থধীরথ। পবাজিত? 

গোলাম। পব।জিত আর ক|কে ধলে স্বুধীবথমল্প ? বরাবর ঘা 

খেয়েও যে অন্তরেব শক্রকে দমন করতে পারলে না, সে যদি জয়ী, 
তবে পরাজিত কে? ঘবে ছিল তে।মাব স্পর্শমণি, তার স্পর্শে লৌহ 

সোন| হয়ে গেল, আর তুমি রয়ে গেলে ষে তিমিরে সেই তিমিরে। 

সুধীর । গোলাম মহম্মদ ! 

গে।ল।ম। স্থ্দীরথমল্প ! একদিন তে।মর দোস্তি ছিল আমার 

পরম সম্পদ। আজ কি মনে হচ্ছে জানো? তোমার মত ম্বণিত 

নরকের কীট জগতে আর ছুটি নেই। তুমি সহধম্মিণী পত্রীকে 

ত্যাগ করেছ-_নিজের কন্য।কে পর্যন্ত মৃত্যু দিয়েছ”_-মার সে এমন 
কন্যা, বেহেস্তে যার তুলনা! মেলে না। তুমি হতভাগ্য-_তুমি 
শয়তান__তুমি মহাপাগী, তোমার ছায়া স্পর্ণ করাও মহাপাপ। 

সুধীরথ | যাওবও। 

গোলাম | যাচ্ছি--চিরদিনের মত বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। 

যাব|র পূর্ববে আমার মাকে একবার শ্রদ্ধাগ্লি দিয়ে যাই। 
সুবীরথ । তুল কর্লে গোলাম মহম্মদ! এর পর তুল সংশোধন 

করৃতে এলে আর কোন ফল হবে না। 

[ প্রস্থান । 

গে'লাম। [.সস্তর্পণে চিতার উপর পুষ্পগুচ্ছ রক্ষা করিলেন । ] 

( ১৬৬ ) 



চতুর্থ দৃশ্ত। ] বীর হান্বীর 

ঘুমিয়েছ, ঘুমোও ; কিন্তু চিরদিন ঘুমিষে থেকো না; আবার এসো 
মা বাঙ্গালীর ঘরে বর[ভয় মুত্তি নিয়ে। নাবীর সন্ত্রম নিয়ে পুরুষ 

যখন ছিনিমিনি খেল্বে, পশুহস্তে লাঞ্চিতা অসহাঁয়া বাঙ্গালী নারী 
যখন চোখের জলে বুক ভাসাবে, তখন তুমি এসো ম৷ ব।ংলার 

ঘরে ঘরে, তুমি জেগে উঠো মা নারীর অন্তরে অস্থরে দশতুজা 
দ্শগ্রহরণধ।রিণী মহিষমদ্দিনীৰপে । ছুষ্টের দলনে, শিষ্টের পালনে, 

অসহাযের অশ্রমোচনে তে।মার অপৃশ্ঠ তাতখানি চিরদিন যেন নিয়ো” 

জিত থাকে। 

[ পুনঃ পুনঃ সেলাম করিতে কৰিতে প্রস্থান । 

চতুর্থ দৃশ্য । 

বুষভান্ঘপুব-_সনাতন শন্ম]ব বাটী। 

বেদীর উপর মদনমোহনের বিগ্রহ স্থাপিত বিগ্রহ 
সন্মুখে প্রেমানন্দ গ্াহিতেছিল, একজন দেবদাসী 

নৃত্যছন্দে আরতি করিতেছিল। 

প্রেমানন্দ।-_ 

গীত। 
তব কটিতটে কে পরালে ধট, 

কে দিয়েছে তা রাঙিয়া। 

আবরিল কেব! শ্যামতনু খানি 

পরায়ে রঙিন আওিয়। ॥ 

( ১৬৭ ) 



বীর হান্ধীর [ পঞ্চম অঙ্ক ) 

কেবা পরায়ে দিল-- 

অমন হুশ্ঠাম সুন্দর, তনু মনোহর, 

কেন আডিযায় ত1 ঢাকিয়া দিল--_ 

যেন নীল নভোতলে, রাঙ্গা মেঘদলে, 

সঞ্চারি শোভা ধরিল ভুবন আলো করিয়া ॥ 
তব রাঙ্গা চরণে বাদ্দত নুপুর, 

কমলদলে ভ্রমর গুগার, 

শিরে শিখিচুড়া হেলত বামে আছে মোহন ঠামে বাকিয়া ॥ 

[ প্রস্থান) পরে দেপদাসীর প্রস্থান । 

সনাতন ও হাম্বীরের প্রবেশ। 

সনাতন। আমার অন্থব-দেখতা গৃহ আলোকর। মদনমোহনকে 
দেখতে চান? এ তো আমর সৌভাগ্য! আস্তে আজ্ঞ। হোক্-_- 

হাম্বীর। শুধু দেখ| নয ত্রান্ষণ! যদি তোমাব অন্তরের দেবতা 
আর আমার অন্তরের দেখত। এক হন, তাহ'লে 

সনাতন। তাহ্*লে বলুন অতিথি, আমায কি করুতে হবে ? 

হাক্বীর। তাহলে আম।য একটা গুতিশ্রুতি দিতে হবে, অন্য- 

থায় আমি তোমার আতিথ্যগ্রহণ বর্বে। না। 

সনাতন। সেকি কথা? আতিথ্যগ্রহণ কর্ুধেন ন। কি? যখন 
অতিথিবূপে দীন ব্রাঙ্ধণেব গৃহে পদার্পণ করেছেন, তখন মহান্ 

অতিথিকে বিমুখ হ'তে দেবো ন|। জানেন না কি, অতিথির 
সেবাই ব্রাহ্মণের ধর্ম? সেই মহান্ অতিথিকে বিমুখ ক'রে আমি 
কি ধর্দে পতিত হবো? নাঁ-ত| আমি কখনই পারবো না। 

হাম্থীর। তবে প্রতিশ্রুতি দিন__ 
সনাতন। আপনি যেই হোন, আজ আপনি আমার অতিথি + 

(0১৬৮ ) 



চতুর্থ দৃশ্ত। ] বীর হান্বীর 
আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার প্রার্থনা আমি পূর্ণ কর্বো। বলুন 

আপনি কি চান? 
হীস্বীর। আমি ভিক্ষা চাই, তখে আমার ভিক্ষা যে-সে ভিক্ষা 

নয় ব্রাহ্মণ, একটু উচুদ্রে। 

গীতকণ্টে প্রেমানন্দের পুনঃ প্রবেশ । 

প্রেমানন্দ ।-- 

গীত। 

নিত্য কত এত শত দীন ভিপারী যার ছুযারে। 

সে নিয়েছে ভিক্ষার ঝুলি, এসেছে আজ পরের দ্বারে ॥ 

সে যে নিজে নযকো। ছোটো, 

আশাটি তাঁগ নযকেো। খাটো? 

যার ভাবে মে জাপনহার, আজকে চাষ মে ভিক্ষা তারে 

[ প্রস্থান ৷ 
হান্বীর। আমায় ভিক্ষ। দেলেন ব্রাহ্মণ? 

সনাতন । বুঝতে পেবেছি আপনি সাধারণ ভিক্ষুক নন্, তবু 

আজ আমার অভিথি। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আপনাকে 

ভিক্ষা! দেবো, আগে মদ্নমেহন দর্শন করুন__ 

হাম্বীর । ভিক্ষা! দেবে? ত। হ'লে দেখ।৪ ব্রহ্ষণ কোথা তোমা 
মদনমোহন ? 

সনাতন। এই যেভিক্ষুক! দেখ তোমাবই সম্মুখে আমার অন্তরের 

দেবতা মদনমোহন-_- 

হাক্সীর। ওই মদনমোহন ? 
আহা-হা, কি বূপ! কি ব্প! 

€ ১৬৯ ) 



বীর হাস্বীর 

সনাতন । 

হাম্বীর ৷ 

[ পঞ্চম অস্ক। 

ধ্যানের ধারণা সেই অন্তর দেবতা মোর ! 

সেই নবজলধর স্থশ্যাম সুন্দর, 
অধরে মুবলীধরা, বহ্ধিম নয়ন, 
র|ধিকরপ্ণন গোপীজন মনোহরা ! 

সেই ্গীণ তটি, পরা পীত ধটি, 
অধরে মধুর হাসি, 
সেই ভূবনমোহন বপ অতুলন 

শ|রদ পুণিম! শশী! 

সেই কেটি চাদ চরণনখরে, 

চবণকমলে ভ্রমব গপ্তরে, 

ডাকে “রাধা” রাধা” বাঁশরীর স্বরে ! 

বৃন্দবনে ধনমালী সেই নটবর 

আমর শ্রীধর 

ডেকেছেন মেরে দেখ! দিবে বলি! 

ব্রাহ্মণ ! ব্রাঙ্ষণ! ভিক্ষা দাও- ভিক্ষা দাও! 

বল প্রার্থি, কিবা চাহ তুমি? 

দ[৩--দা9 হে ব্রাঙ্গাণ, 

হৃদয়ের ধন এই যদনমোহন ! 

চিরদিন দাস হযে সেবব চরণ। 

সনমতন। তাই দেবো_তাই দেবো অতিথি, অগে আমার 

এই পর্ণকুটিরে আতিথ্যগ্রহণ কর্বেন আঙ্থন 
হাহ্বীর। জয় মদনমোহন ! জয় মদনমোহন ! 

[ উভয়ের প্রস্থান । 



পঞ্চম দৃশ্য। 

কত লুপুর ছুর্গপ্রার্থণ__বিচারমণ্ডপ | 

বিচারাসনে শুধীরথ বসিয়াছিল, উভয় পার্থ রক্ষি- 
বেষ্তিত ও শৃঙ্থলিত বন্দীগণ ) দক্ষিণপার্থে রণলাল 
ও শৃঙ্খলিত চন্দন দীড়াইয়াছিল এবং বাঁমপার্থে 

বিক্ষতদেহ চিমনলাল ফড়াইয়াছিল। 
স্থধীরথ । আগেই বলেছি, মল্লডূমি আক্রমণেব পূর্বেই আমি 

বিচার করুতে চাই এই সব বন্দীদের । 
চিমন। বিচার? আর বিচাবের ভাণ কেন সম়তান? তোমার 

নুশংস তত্যালীলা দেখাতে চ।৭- দেখ|ও! শুধু শুধু বিচারের ভাণ 
ক'রে নিজের সাধুত। সপ্রমাণ কর্বার কোন প্রযোজন নেই। 

নধীরথ। হ্যা-বিচার প্রযোজন দস্থ্যসর্দীর! তুমি-_ তে।মারই 
ষড়যন্ত্রে মন্লভূম-অধিপতি রাজাধিরাজ স্থুরথমল্ল রাজ্যভ্রষ্ট হযে আজ 

বৃন্দাবনবাসী । তোম|রই ধড্যস্ত্রে পবিজ্র মন্লভূমির রাজবংশ কলস্কিত। 
মানের দাষে, প্র।ণের দায়ে বিপন্ন দাদা আমাব হীন দস্যহত্তে কন্তা 
সম্প্রদান করেছিলেন; তার ফলেই হীন দস্থয আজ মল্লভূমির 
অধীশ্বর। তোমাদেরই প্ররে।চনায় দাদা আমায় বঞ্চিত ক'রে মল্প- 
ভূমির রাজ্যপাট তুলে দিয়েছিলেন এক দস্থ্যর করে। এতখানি 
অন্তায়_এভটা অবিচার-এতদূর অত্যাচারের আজ যোগ্য শাস্তি 
নিতে হবে দন্ধ্য! 

(১৭১ ) 



বীর হাম্বীর 

চিমন । 

[ পঞ্চম অঙ্ক। 

অবিচার অতাচার কাহার অধিক 

্যায়বান্ রাজভ্রাতা ? 
তোমার না আমার? 

মনে পডে অতীতেব কথা ? 

যডযন্ত্র করি দুই ভ্রাতা, 

রাঙ-অন্নে পালিত বন্ধিত 

কৃতত্স কুকুব ছইজনা 
রাজারে আহবান কবি আপনার গৃহে 

বিষদানে বরধিলে তাহাবে, 

তারপর শ্ক্ষিপকে নিজ সহোদবে 

বসাইলে সিংহাসনে । 
পিতৃ-মাতৃহীন রাজার কুমাবে 

কেডে নিষে ধাত্রী-মস্ক হ'তে 

করেছিলে কতই গ্রয।স 

বধিতে তাহারে, 

কিন্তু ঈশ্বর ব|খেন যাবে, 

কে তাবে মাবিতে পারে? 

তাই বিধাতৃ-ইচ্ছাষ সেই ক্ষুদ্র শিশু 
অধিঠিত আজি মললভূম-সিংহাসনে । 

প্রভৃদ্রোহি রাছদ্রোহি কৃত্ন অধম! 
দক্থ্যতা কাহার? 

তোমার না আমার? 

অত্যাচারী কেবা? 

তুমি না আমি? 
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স্্ধীরথ। 

পাগলিনী । 

নধীরথ। 

বীর হাম্বীর 

কার শাস্তি প্রয়োজন ? 

তোমার না আমার? 

মিথ্যাবাদি! প্রণকক ! 

উপকথা করিযা রচনা 

বাকৃপটুতায় নিজ 

সবাবে তুলাতে চা? 

সাক্ষী কেবা? সমর্থন কে করিবে 

এ অলীক উপকথা তব? 

পাগলিনীর প্রবেশ । 

অমি সাক্ষী, 

আর সাক্ষী জগতেব পতি । 

তুই !_চিনিযাছি তুই সে রাক্ষস-__ 
এই বুক থেকে নিয়েছিলি ছিনাইয়া 

ছুঃখিনীর হৃদয়ের নিধি । 

সেই দিন স্ইক্ষণ হতে 

সর্বহারা অনাখিনী 

ফিরিতেছি পাগলিনী সমা। 

ওরে, দে-ফিরে দে আমায় 

ছুঃখিনীর নয়নের মণি, 

মৃণিহাবা ফণী 

কতক্ষণ ধরিবে জীবন আর? 

ভাল সাক্ষী আনিযাছ 

চতুর সর্দার! 

€ ১৭৩) 



বার হাম্বীর 

চিমন ! 

হাম্বীর ৷ 

[ পঞ্চম অঙ্ক । 

চমৎকার খেলেছ চাতুবী! 
পথের কুকুবী এক 
উন্মাদিনী নারী 

আসিয়াছে ইঙ্গিতে তোমাৰ ! 

চমৎকার! অতি চমৎকার! 

সত্য উন্মাদিনী নারী, 
কিন্ত কে কবেছে 

উন্মাদিনী ভারে ? 

তুঁম-_তুমি নবাধম ! 

হাঙ্বীরের ধাত্রীমাতা এই, 

উন্মাদিনী তোমাবি কারণ। 

হান্বীরের প্রবেশ। 

ধাত্রীমাতা-__ধত্রী মতা, 

কোথা ধার্ীম।তা মোর ? 

কে মোর সুহদ 
আনিষাছ জননী-সন্ধ[ন ? 

নিষে চল-নিষে চল মোরে 

জননীসকশে। 

শৈশবে যাহার পেয়েছিন্চু 

মেহের আন্বাধ, 

সেই অভাগিনী জননী আমার 

শুনিষাছি উন্মাদিনী আমা লাগি! 

বল-কে আছ হুহাদ্, 
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চিমন। 

হাম্বীর ৷ 

প/গলিনী | 

বীর হান্ধীর 

ষে দিলে এ শুভ বার্তী মোরে, 

বলে দাও কোথায় জননী? 

উন্মার্দিনি ! 

একদৃষ্টে কি দেখিছ চেষে? 
আছে কি স্মরণে 

সেই কচি মুখখানি, 

কচি কচি হত ছুটি, 

স্থকেোমল তনু, 

ধরেছিলি ওই বক্ষে তোর 

নিবিড় ব।ধনে বাহুনত। দিয়ে? 

পাবিশি কি চিনিতে এখন 

সেই মুখ-সেই চোখ 

সেই তের হার।নে। রতনে? 

তা যদি পরিস্, 

ছুটে য_ছুটে ঘা ন|রি ! 

ম।-হ।র| সন্তান তোৰ 

আজি দীর্ঘক।ল পবে 

খুজছ্ে মাষেবে তার। 

রাজা! র|জা! কি দেখিহ চেষে? 
ই উন্মাদিনী ধাত্রীমাত। তব। 

মামা -_ 

তুই_তুই হার।নিখি মে|র? 

হ্যা-হ্থ্যা, তুইই তো! 

সেই মুখ--সেই চোঁখ__ 
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বাঁর হাম্ীর 

হাস্বীর ৷ 

পাগলিনী। 

[ পঞ্চম অঙ্ক। 

করুণ-সজলদৃষ্টি সেই ! 

কিন্ত রাজ! তুই__মল্লভূমপতি, 
আমি পাগলিনী-_পথের কুকুরী। 

এত স্পদ্ধা হবে 

পু্র বলি ধরিবারে বুকে তোরে? 

নমনে ধরিবে আকা"শর চাদ? 

কে বলে পথের কুকুরী তুমি? 

যে বলে বলুক যাহা, 

করুক জগত ্বণা-_- 

হেরি তোমা অবজ্ঞয় ফিরাকৃ বদন, 

কিন্ত মোব পাশে তুমি 
জগতে প্রত্যক্দ দেবী জননী আমার। 

আমি ভৃত্য-_আজ্ঞাবাহী দাস 
চবণে তোম।ব দেবি! 

[ প|গলিনীর সম্মুখে নতজান্ঠ হইলেন । ] 
বে -- ওরে, 

ওখানে নয-_ঞখানে নয়, 

নুকে আয়-_বুকে আয় 

হারানো রতন খোব! 

[ পাগলিনী সন্সেহে হাষ্ধীবকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল, 

নুধীরথ | 

ঠিক সেই সুযোগে সুবীরথমজের ইন্গিতে 

রক্ষিগণ তাহ।দেব ঘিরিয়া ফেলিল। ] 

বিনা আয়াসেই মল্লভূমি হ'লে! জয়, 

যবে মন্লভূমপতি দিল ধরা স্ব-ইচ্ছায়। 
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হাম্ীর! স্ব-ইচ্ছাষ সিংহের বিবরে 
যবে করেছ প্রবেশ, 

বুঝেছে কি বুদ্ধিহীন 
কিবা পবিণাম তার ? 

জেতা আমি আজিকার রণে, 

বন্দী তুমি মোর করে। 

হাম্বীর। ভার্গিও না_ভারঙ্গিও ন! 

সখতন্দ্র। মোর; যুগান্তের পরে 

ন্েহময়ী জননীর শূন্য বক্ষণীড়ে 
তন্দ্রাগত ক্ষুদ্র শিশু, 

রে নিষ্ব! 
ভাঙ্গিও না হৃখতন্্া তাব। 

দীর্ঘ অদর্শন পরে 

মাতা-পুন্রে হযেছে মিলন, 
এ মধুব মিলন-আপন্দে 

শত্রু হযে সাধিও না বাদ। 

স্থধীবথ পব।জয অনিবাধ্য জেনে ধরা দিতে এসেছ, এখন 

আর বুক্রুকি কেন? সৈম্ভগণ! বন্দী কর, আমিও শাস্তির তালিকা 

প্রস্তুত কবি। 

হাঙ্ীর। বন্দী করবে আমায়? কেন? এই যে সর্দার, তুমিও 
বন্দী? রণল|ল! তুমিও শৃঙ্ঘলিত? বালক চন্দন! তুমিও বাদ 

পড় নি? বেশ! বেশ! তবে আর আমি বাকি থাকি কেন? 

কিন্ধ বিজয়্ি বীর! তোমার উদ্দেশ্য কি, বল্তে পার? তুমি কি 
চাও? তুমি কি চাও মগ্্ভূমির সিংহাসন, তাই আমাদের বন্দী 
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কর্ছে!? ভূল করছে! বন্ধু, ভুল করছে! । মল্লভূমির সিংহাসন এদেরও 

নয়_ আমারও নয়, সে সিংহাসন মদমমোহনের । আমি সর্বন্থ তার 
চরণে উৎসর্গ ক'রে নিঃস্ব হয়েছি-আমার বল্তে আমার আর 

কিছুই নাই। 

স্থবীরথ। ও সব বুজরুকি আর এখানে চল্বে না। সৈম্যগণ ! 
দাড়িয়ে কেন, শৃঙ্খলিত কর। 

রণল[ল। ওঃ) এও চোখে দেখতে হলো? নানা, তা কখনও 

পারবো ন|। বিজয়ি বীর! বিজিতের একটা অন্গুরোধ-_একটা 
প্রর্থনা, মহাবাজ বীর হাম্বীরের হাতে লৌহ-শৃঙ্খল পরাবার আগে 

আম।ষ মৃত্যু দাও! 

স্ববীর। সে সৌভাগ্য হ'তে কাকেও বঞ্চিত করবো না 
রণল[ল! তবে একটু ধৈধ্য ধ|রণ করতে হবে। আমা একটু 

ভেবে দেখতে হখে, কাকে শাস্তি আগে দেবো? তোমায, না 

চিমনল।ল, না এই সযতানের খটুকে? আর ভাবতে হবে, কি 

অন্দে তেমাদের ভ্ত্যা করবো» -তরব|বি-_না বর্শা_না আশ্রেয়ান্ত? 

না-নৃতন অস্ত্র চাই--তোমাদেব হত্যা করতে নৃতন অস্ত্র চাই! 

প্রীনিবাসের প্রবেশ । 

্রিনিবল। সে অন্থ আজ৭ তৈরী হয় নি সুধীর! তোমার 

প্রতিহিংসাবিষের আল! নেভাতে তুমি শীপ্র বিষের পাত্র একে 

একে এদের মুখে তুলে দাও-_তীব্র বিষের জালায় মম্মভেদী আর্তনাদ 
করতে করতে ছটফট ক'রে মরুক্, তবে হবে বিষে বিষঙ্গয়। 

স্ধীরথ। কে তুমি ভণ্ড? 

প্রীনিবাস। পরিচয় শুনে কি আর চিন্তে পারবে? অতি নগণ্য 
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ব্যক্তি আমি--প্রডুর দাসানুদস, এসেছি প্রন্থুর ইচ্ছষ তোমার এই 
হত্যা-উত্সব দেখতে । 

হাঙ্গীর। গুরুদেব! আপনি এখানে? 

শ্রীনিবাস । মদনমোহনেব ইচ্ছায় বৎস! নাও সুর্ধীরথ, কার্য 

আরম্ভ কর। আব অযথা! বিলঙ্ক কেন? অস্ত্র নির্বাচন কর্তে 

পার্ছো ন1? আমি ধালে দেখো? অঙ্গরাজ কর্ণ একদিন শিশব- 

হত্যা করেছিলেন করাত অন্ধ দিষে, তুমিও তাই কর না কেন? 

তোমাব স্ত্বেব পবীক্ষ! ভাযে যাক প্রথমে এই বালককে দিষে। 

স্বধীবখ | ঠিক বলেছ) মন্ত্রের এক আঘ।তে মৃত হনে না 
টানে টানে মবণমন্ত্রণ। ভে।গ করতে হবে। সৈনিক! অধিলম্বে 
করত অন্্ নিযে এসে।» প্রথমে বধ কৰ এই বালককে, তারপর 

বন্দীদের একজনেব পব আর একজন । 

[ সৈশিকেব প্রস্থান । 

রণল।ল। এমনি নৃশংসভ।বে তত্য। করবে? ঈশ্বব কি নেই? 
ধর্শের অস্তিত্ব কি পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে ? 

সৈনিক করাত অস্ত্র লইয়া আসিল। 

শ্রীনিবাস । মর্লময ভগবানের নামে দোষারোপ করো না 

রণলাল ! মনে রেখো» স্বীরথ উপলক্ষ্য মাত্র--সবই সেই মঙ্গলময়ের 

ইচ্ছা । ম্থধীরথ! অস্ত্র তোমার সম্মুখে; আর বিলম্ব কেন? এই 

বালককে দিয়েই অস্ত্রের ধার পরীক্ষা কর। 

স্থ্বীরধ। এই করাত অস্ত্রে আগে বালককে বধ কর সৈনিক! 
[ সৈনিক অগ্রসর হইল । ] 

শ্রীনিবাস। ফাড়াও-_এক মুহূর্ভ। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা, 

0 ১৭৯ ). 



বাক্স হারীর [ পঞ্চম অঙ্ক । 

করুবো। সথধীরথ ? ক্ষত্রিয় তুমি, সত্য বল--তোমার অস্ত্র ম্পর্ণ ক'রে 
শপথ কর, তুমি এই দানবী হত্যালীলা য় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ? কোনরূপে কারও 

অন্ধুরোধে তুমি নিবৃত্ত হবে না? 

স্থধীরথ। নানা, আমি দৃঁপ্রতিজ্ঞ। মল্লভূমির সিংহাসন লা 

করতে শুধু এই নরপশুদের ভত্যা নয়, যদি প্রয়োজন মনে করি, 
এ হাম্বীরকে ৪__ 

শ্রীনিব।স। থাক্__থাক্! মনসা চিস্তিতং কন্ম বচস। ন প্রকা- 

শয়েখ। আর বেশী কিছু খল্তে হবে না। প্রতিজ্ঞা পালন ক্ষত্রিয়ের 

ধর্ম, এই নীতিবক্য স্মরণ ক'বে তুমি প্রস্তুত হও স্থধীরথ! আমার 

একটি কথ] বলর সঙ্গে সঙ্গে তোমার এ আজ্ঞাবাহী অন্ুচরদের 
আদেশ দেবে এ ব।লককে বধ কর্তে। 

হ্বীরধ। সে আদেশ তে! দ্রিযেছি, অনর্থক কালক্ষেপেব প্রয়ো- 

জন কি? 

শ্রীনিবাস । রসনাগ্ে তোমার অআদেশ-বাণী প্রস্তুত রাখ স্থধীরথ ! 

শুধু আমার কথাটা শেষ করতে দ19-_বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি 

পেটিকা ব'হির করিয়া] এটা চিন্তে পার স্তুধীরথ? 

সুধীরখ । এ পেটিকা তুমি কোথ|য় পেলে? 
শ্রীনিবাস। ধীরে স্থ্ধীরথ__ধীরে। [ পেটিকা হইতে একখানি 

পদক নাহির করিয়!] আর এট। চিন্তে পার? 

স্থ্দীরথ | একি! 'একি ইন্দরঞ্জাল! ভোজবাজী ! এযে আমার 
দেওয়া যুগ পদকের একখান! সেই অভাগিনীর গলায় পরিয়ে দিয়ে- 

ছিলুম, আর একখান! দিয়েছিলুম সেই ছুগ্ধপোষ্য শিশুর গলায় ! 

শ্রীনিবাস । সেখানাও হারায় নি স্ধীরথ! এখনো আছে। 

(চন্দনের গলার পদক দেখাইয়া] এই দেখ। পতি-পরিত্যক্তা 

( ১৮০ ) 



পঞ্চম দৃশ্য | ] বীর হ্ান্থীর 

অভাগিনী মৃত্যুকালে এই পেটিঞা গচ্ছিত রেখে গিষেছিল এ উন্মা- 
দিনীর কাছে__-ঘটনাচক্ষে আজ আমার হাতে এসে পড়েছে। 

স্থধীরথ। তবে কি-তবে কি এই শিশুই আমার হারানিধি ! 
শ্রীনিবাস। আমার বক্তব্য শেষ হযেছে স্থদীরথ ! এইবার তুমি 

€তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর--আদেশ দাও তোমার সৈনিকদের এ 
বালককে বধ কর্তে। পালন কর ক্ষত্রণীর ক্ষত্রিষের প্রতিজ্ঞা! 

স্থধীরথ । হে অপারচিত শুভান্তপ্যায়ি বন্ধু! আমাষ মাজ্জনা 

করুন। শ্বহস্তে কন্য। হত্য। করেছি, আর আমায় পুভ্রহত্য।য় উৎ- 

সাহিত কর্বেন না। 

শ্রীনিবাস। আমি তোমা উৎসাহিত করি নি--আমি স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছি শুধু তোমার প্রতিজ্ঞা। 

স্বধীরথ । পার্ণো। না--পরৃধো৷ ন। পুভ্রহত্যা করতে, তাতে যদি 
ধর্মে পতিত হ'তে হয়, সত্যভঙ্গজনিত মহাপাপে অনন্তকালের জন্য 

ভীষণ রৌরখনরকে বান করতে হয, সে৪ ভালো, তবু-_তবু পার্বো 
না আমি পুত্রহত্য/ করতে । আয় আয় ওরে হারানিধি পুক্র 

আমার! তোর মহাপাপী বিশ্বাসঘাতক পত্বীঘাতী কন্যাঘাতী রাক্ষস 

পিতার বক্ষে আয়-_ 

চন্দন । নানা, আমি যাবো না। তুমি দিদিকে মেরেছ-- 

কত লোককে মেরেছ-_ সর্দারছে বেঁধেছ__রণদাকে বেঁধেছ-_তুমি কি 
না করেছ! আমি কখখনে যাবে! না তোমার কাছে। তোমার 
গায়! স্পর্শ করাও মহাপাপ। 

সুধীর । সত্য মহাপাপী আমি! 

ছার রাজ্যলোভে হ'য়ে আত্মহারা 

শুনি নাই হিত-উপদেশ 
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শ্রীনিবাস । 

[ পঞ্চম অর্থ । 

সথশীলা পত্বীর, 

অবাধ্য বলিষা! ত'বে কবেছি বর্জন! 

এই বরাজ্যলোভে কবিযাছি র1জহত্যা 

অতিথিসৎকার ছলে, 

হইয়াছি প্রতুদ্বোহী ভ্রাতৃদ্বোহী, 
তবু মিটে নাই আশা-- 
নিজে হাতে বথেছি কন্যারে ! 

এই রাজ্যলে!ভে পুনঃ 

অগ্রসর হযেছিন্ু বশ্বিতে তনয় ! 

ধিক--শত ধিক মোরে, 

পিশাচ-অধম আমি । 

মাজ্জনা_ মাজ্জনা--ক।ব কাছে চাবো, 

কে করিবে মাজ্জন। আমারে ? 

মাঞ্জনা-অতীত পাপে 

অপরাধী সকলেব ঠাই । 

হে অপরিচিত বান্ধব আমর ! 

জ্ঞানচক্ষু দিয়।ছ খুলিষ, নিজগুণে, 

লইঙ্ছ শরণ আজি চরণে তোমার, 

করহ মাজ্জন। মোরে-- 

ব'লে দাও প্রায়শ্চিত্ব-পথ ! 

অতি ক্ষুদ্র আমি, 

আমি কি করিতে পারি? 

মদনমোহন পদে লহগে শরণ, 

ঘুচে যাবে পাপতাপ-জ্ঞালা । 
(১৮২ ) 



পঞ্চম দৃশ্ঠ। ] 

স্থধীরথ। 

হাস্বীর । 

কলে । 

বীর হান্বীযর 

[ একে একে বন্দীদের শৃঙ্খল খুলিয়া ] 

রণলাল ! চিমনসর্দার ! 

তোমর[ও ক্ষম! কর মোরে। 

আর মহা|রজ বীর হাহ্বীর ! 

বলিবার ভাষা না! যোগায়, 

নাহিক সাহস 
চাহিতে মার্জনা তব ঠঁখই ! 
কেব। কাবে করিবে মাঞ্জনা ! 

জগতেব একমাত্র পরিত্রতা 

মদনফে।ভন, তীবই ইচ্ছয মোবা 

চ।লিত সঞ্লে। 

ত্য হৃধীকেশ হদিষ্থিতেন 

যথা শিযুক্তেহশ্মি তথা করোমি। 

মাজ্জনা করহ ভিক্ষা 

মদনমোহন পাশে, 

পাবে পরিত্রাণ, লভিবে অনন্ত শান্তি । 

বল রাজা, 

হরেনাম হবের্নাম হরেন্মৈব কেবলম্, 

কলৌ নাস্তেব না্ত্েব নাস্তেব গতিরন্যথা। 
[ আবৃত্তি করিল। ] 
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